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Contributieregeling 2020 als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de NVLF 

 
Algemeen 

 De NVLF kent een normcontributie die jaarlijks door de Ledenraad wordt vastgesteld. 

 De NVLF kent op grond van haar statuten de volgende groepen leden: gewone leden (leden 
in bezit van een diploma logopedie), buitengewone leden (leden die verbonden zijn of 
geïnteresseerd in logopedie), studenten, ereleden en docent leden. 

 
Hiervoor geldt de onderstaande contributietabel:  

Groep Code Onderverdeling Percentage Bedrag 

A. Gewone leden A1 Woon-werkzaam in Nederland of 
in het buitenland 

100% €  390,00 

 A2 Afgestudeerd logopedist niet 
werkzaam in deze functie 

50% €  195,00 

 A3 Leden die de  pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt 
hebben of niet meer werkzaam 
zijn als logopedist vanwege 
vervroegd pensioen 

 
 

25% 

 
 
€   97,50 

 A4 Afgestudeerd aansluitend op 
logopedie studie  *) 

 
50% 

 
€  195,00 

 A5 Leden in bezit van diploma, 
bezig met vervolgstudie (geen 
logopedische werkzaamheden 
uitvoerend) 

 
 
 

25% 

 
 
 
€   97,50 

 A6 Herintreders  **) 50% €  195,00 

B. Buitengewone leden B1 Leden niet in bezit van diploma, 
wel geïnteresseerd ***) 

 
50% 

 
€  195,00 

C. Studenten C1 Studenten ****) 0% €     0,00 

D. Ereleden D1 Door de ledenraad benoemde 
personen 

 
0% 

 
€     0,00 

E. Docent leden E1 Geven les op Hogescholen of 
Universiteiten ( minstens 8 uur 
per week) 

 
25% 

 
€   97,50 

 
*) Afgestudeerden ontvangen in het 1e jaar 50% korting en in het 2e jaar 25% korting. 
 
**) Herintreders ontvangen een korting van 50% voor de eerste twee jaar als logopedist. 
 
***) Buitengewone leden hebben geen stemrecht, mogen deelnemen aan bijeenkomsten en mogen 
zitting nemen in een statutaire commissie. 
 
****) Betreft logopedie opleidingen en betreft de maximale duur van de opleiding. Mocht de duur van 
de opleiding niet overeenkomen met de reguliere opleidingstijd dan dient de student dit voorafgaand 
aan het nieuwe studiejaar door te geven. Voor studenten wordt uitsluitend de digitale versie van het 
NVLF vakblad beschikbaar gesteld. Studenten hebben geen stemrecht en mogen niet deelnemen in 
commissies, behalve de studentenraad. 

 
 
Bijzonderheden 

 Die leden die zijn aangewezen op minimale middelen van bestaan (conform de norm die geldt 
in de Participatiewet) kunnen een schriftelijk verzoek aan de verenigingsmanager doen om in 
aanmerking te komen voor een reductie (50%) op de contributie gedurende de periode dat 
deze situatie zich voordoet.  
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 Diegenen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en beide lid zijn van de 
NVLF kunnen op schriftelijk verzoek aan de verenigingsmanager in aanmerking komen voor 
een reductie (50%) op de normale contributie.  

 Voor afstudeerders geldt : diploma vóór 1 juni van jaar X, dan jaar X 50% korting en jaar Y 
25% korting. Diploma ná 1 juni van jaar X, dan jaar X en jaar Y 50% korting en jaar Z 25% 
korting. 

 In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de verenigingsmanager.  

 
Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin men lid is geworden. Zonder 
tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap 
voor het volgende jaar dient schriftelijk voor 1 november van het lopende jaar met opgaaf van 
reden plaats te vinden. 

 
 
Facturatie 
 

 Facturen worden uitsluitend digitaal verstuurd per email. Op verzoek kan de factuur per post 

verstuurd worden. Hiervoor worden administratiekosten van € 10,00 per jaar in rekening 

gebracht. 

 

 De keuzemogelijkheden voor betaling zijn: 

o Per jaar 

o Per half jaar 

o Per kwartaal (uitsluitend m.b.v. automatische incasso) 

o Per maand (uitsluitend m.b.v. automatische incasso) 

 

 Het wijzigen van de gekozen betaalmethode is éénmaal per jaar aan het begin van het nieuwe 

contributiejaar mogelijk en dient schriftelijk of via het NVLF ledenportaal aangegeven te 

worden. 

 

 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van gegevens, die benodigd 

zijn voor het correcte contributiebedrag. Deze gegevens dienen zij, bij voorkeur,  te 

onderhouden met behulp van het NVLF ledenportaal.  

 

 Facturatie en incasso overzicht 

Facturatie en automatische incasso vinden vooraf plaats en volgens onderstaand schema: 

      

 januari april juli oktober 

Jaar X       

half jaar X   X   

Kwartaal X X X X 

 
De incasso’s worden in de vierde week van de maand aangeboden aan de bank. 

 

 
 
 
 
 
Woerden, juli 2020 


