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Regels lidmaatschap 

Vanaf aanmelding is men lid voor het lopende kalenderjaar of bij aanmelding na 1 
november tot het einde van het jaar erop volgend. 

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het volgende jaar, tenzij men vier 
weken voor het einde van het jaar schriftelijk (brief of e‐mail) heeft opgezegd.  
Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene ledenvergadering 
vastgesteld.  

• Wijzigingen van e‐mailadres en bankrekeningnummers dienen aan de
ledenadministratie te worden doorgegeven: ledenadministratie@nvkp.nl

• Adreswijzigingen, naamsveranderingen en dergelijke dienen leden zelf te
wijzigingen op: www.nvkp.nl

• Het lidmaatschap eindigt:
o  Door het sturen van een email naar ledenadministratie@nvkp.nl of een

briefje vóór 30 november van het lopende jaar naar:
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken,
Prins Hendriklaan 5 B,
3972 EV Driebergen

o Door overlijden van het lid
o Door opheffing van de vereniging
o Door opzegging namens de vereniging

• Bij opzegging in het lopende jaar vindt geen restitutie van contributie plaats.

• Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende jaar, tenzij het bestuur anders besluit of van
het lid redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

Rechten leden 

Door middel van uw lidmaatschap ondersteunt u het werk van de Nederlandse Vereniging 
Kritisch Prikken. Door lidmaatschap verkrijgt men:  

• Een paar maal per jaar een digitale nieuwsbrief,

• Toegang tot de Algemene Ledenvergadering, deze wordt minimaal een maand van
tevoren op de website www.nvkp.nl aangekondigd, met voor leden gratis toegang
tot het informatieve middagprogramma.

• Mogelijkheid tot aanmelding bij de oudermailinglijst.

• Mogelijkheid voor behandelaars om op de behandelaarslijst te worden geplaatst.

• Inloggegevens, met toegang tot archief kwartaalbladen en inzage in de jaarstukken
van de vereniging.
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