Contributie

2022

50%*

Regulier lidmaatschap
Gepensioneerden en in het buitenland verblijvende leden

€ 239,00
€ 158,00

€ 119,50
n.v.t.

Student lidmaatschap
Zonder Blauwe Kamer / incl. E-zine
Zonder Blauwe Kamer en E-zine

€ 79,00
€ 45,00
€ 15,50

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Werkzoekend lidmaatschap

€ 79,00

n.v.t.

Junior lidmaatschap, 3e jaar na afstuderen
2e jaar na afstuderen
1e jaar na afstuderen

€ 158,00
€ 130,00
€ 102,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bureau lidmaatschap
€ 200,- + totaal fte x
Met een minimum van 0,2 FTE en een maximum van 14 FTE

€ 257,50

€ 128,75

-

Eenmalig inschrijfgeld € 15,-; voor studenten en juniorleden € 5,Nieuwe leden krijgen korting op de contributie: 1e jaar 20% en 2e jaar 10%. Voor de eerste
100 nieuwe reguliere of bureau leden geldt het jubileum tarief, zie hieronder.
Het lidmaatschap is inclusief abonnement op Blauwe Kamer (tijdschrift en digitale
uitgaven) van het tijdschrift kan worden afgezien (korting op lidmaatschap € 33,-)

JUBILEUM TARIEF 2022 voor regulier en bureau lidmaatschap

*

Voor de eerste 100 nieuwe reguliere of bureau leden geldt het jubileum tarief op de contributie: 1e
jaar 50% en 2e jaar 10%.

Voorwaarden
-

-

Het jubileum tarief geldt vanaf 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022 of t/m de 100ste
aanmelding (hierna geldt de reguliere contributie, zie hierboven);
Aanmeldingen vanaf 1 oktober 2021 tot 1 juli 2022 krijgen 50% korting op de
contributie van één jaar;
Aanmeldingen vanaf 1 juli 2022 tot 1 oktober 2022 krijgen 50% korting op de
contributie van een half jaar;
Heb je je lidmaatschap na 1 oktober 2021 opgezegd dan geldt het jubileum tarief
niet voor een nieuw lidmaatschap in 2022;
Het jubileum tarief geldt niet voor huidige lidmaatschappen;
Het lidmaatschap met jubileum tarief kan niet eerder opgezegd worden dan 30
november 2023. Dit lidmaatschap, met het jubileum tarief in jaar één, sluit je af voor
twee jaar;
Het jubileum tarief is niet geldig in combinatie met andere acties;
De contributie voor 2023 wordt definitief vastgesteld op de ALV in 2022.

Bureau NVTL, december 2021 Amsterdam

