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Voorwoord
Het jaar 2014 is gebruikt om de contributieregeling van de Parkinson Vereniging te actualiseren.
Hierover zijn verschillende gesprekken gevoerd: met en in het bestuur, op het verenigingskantoor,
en binnen de projectgroep communicatiebeleid. Tevens is er aan twee leden van de vereniging
gevraagd inhoudelijk mee te denken en mee te lezen. Op basis hiervan is voorliggende regeling tot
stand gekomen, goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 3 april 2014. Deze regeling
wordt ter besluitvorming aan de leden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29
november 2014.
Ter verduidelijking van deze regeling: het donateurschap, sponsoring van de vereniging en
ledenwerving vallen niet onder deze regeling. De laatste is onderdeel van het 3-jaarlijkse
communicatieplan, voor de eerste twee worden aparte regelingen opgesteld.
Bestuur Parkinson Vereniging
Bunnik, 3 april 2014
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1

Algemeen

1.1

Algemeen

Een lid kan aan de hand van de staffel in de contributiefactuur bepalen of er € 40,-, € 65,-, € 80 of
meer wordt overgemaakt. Alle leden hebben overigens gelijke rechten en plichten onafhankelijk van
de hoogte van de contributie die zijn betalen (bijlage 1).

1.2

Betalingsmogelijkheden voor de betaling van contributie

Per 2016 zijn er drie mogelijkheden om contributie te betalen:
1. Via automatische incasso
Bij deze vorm wordt er worden opgenomen: ‘Ik machtig de Parkinson Vereniging hierbij tot
wederopzegging de jaarlijkse contributie van € 40,-/€ 65,-/€80,- * af te schrijven van IBAN
rekeningnummer …..(*Doorhalen wat niet van toepassing is).
2. Via een per email verstuurde factuur.
3. Via een per post verstuurde factuur.
Bij verzending per post worden de kosten hiervoor doorberekend (€ 2,50 ).

1.3

Contributie reductie

Indien contributie een belemmering vormt om lid te worden of te blijven dan kan een reductie van
de te betalen contributie worden aangevraagd. De contributie is gelijk aan het minimale bedrag dat
conform de subsidieregeling van het fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (PGO) door de
vereniging geïnd dient te worden (voor 2015 is dat € 25,- per jaar). Daarvoor gelden de volgende
voorwaarden:
a. het inkomen van het lid ligt onder 125% van de bijstandsnorm (voor 2015 onder de € 1.877,25
bruto voor gehuwden en samenwonenden, onder de € 1314,08,- bruto voor een alleenstaande);
b. de contributie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar;
c. het voldoen aan beide voorwaarden dient schriftelijk te worden aangetoond bij het aanvragen van
de reductie en vervolgens eenmaal per drie jaar.

1.4

Postadres buitenland

Voor leden woonachtig in het buitenland, wordt er € 20,00 per jaar toegevoegd aan het bedrag van
het gekozen lidmaatschap in verband met de verzendkosten naar het buitenland. Het lid kan ook
kiezen voor het alleen nog online lezen van Parkinson Magazine. In dit geval vervalt het bedrag van €
20,-.
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2

Vrijwilligers

2.1

Leden/vrijwilligers

Leden die ook vrijwilliger zijn, betalen dezelfde contributie als leden die geen vrijwilliger zijn. Leden
die vrijwilliger zijn, kunnen door hen gemaakte kosten als vrijwilliger declareren conform de Regeling
Vrijwilligersbeleid indien met hen een vrijwilligersovereenkomst is afgesloten.

2.2

Vrijwilligers die geen lid zijn

Vrijwilligers die geen lid zijn, kunnen de door hen gemaakt kosten declareren conform de Regeling
voor Vrijwilligersbeleid indien met hen een vrijwilligersovereenkomst is gesloten. Zij betalen geen
contributie.
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Bijlage 1 Privileges lidmaatschap








Stemrecht algemene ledenvergadering;
5 exemplaren per jaar van het verenigingstijdschrift Parkinson Magazine;
Informatie en voorlichting via:
digitale Nieuwsflits, website en sociale media;
landelijke en regionale bijeenkomsten *;
Een breed netwerk van Parkinson Cafés;
Behartiging van belangen mensen met Parkinson bij overheid, politiek en zorgverzekeraars;
Steun van een landelijk netwerk van ca. 250 contactpersonen, die een luisterend oor zijn
voor patiënten, partners, mantelzorgers en familieleden;
Gratis toegang tot het Persoonlijk Parkinson Dossier.
*Leden van de vereniging betalen voor deelname aan landelijke dagen € 10,00 per persoon.
Het kan zijn dat bij een regionale bijeenkomst een bijdrage aan de lunch wordt gevraagd.
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