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Aanmeldingsformulier ondernemingslidmaatschap

(s.v.p. digitaal
sturen naar
verschuur@
vno-ncwwest.nl)

(op persoonsnaam)

S.v.p. hieronder de regio aankruisen waarvan u lid wilt worden.
☐ Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

☐ Den Haag e.o.

☐ Delft

☐ Metropoolregio Amsterdam

☐ Noordwest-Holland

☐ Oostland

☐ RijnGouwe

☐ Rijnland

☐ Regio Rotterdam

☐ Westland-Delfland

I Zakelijke gegevens
Naam onderneming/organisatie:
Bezoekadres:
Postcode/plaats:
Postadres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer organisatie:
Telefoonnummer direct:
Mobiel Zakelijk:
Website:
E-mail algemeen:
E-mail direct:
Functie:
Bent u (mede) eigenaar van het bedrijf? ☐ ja / ☐ nee Zo ja, voor welk deel? ……… procent.
Aantal medewerkers (in de vestiging):
Aantal vestigingen:
Brancheorganisatie:
Branche:Kies

een item.

II Persoonlijke gegevens
Achternaam:
Titel:
☐M/☐V
Voornaam:
Voorletters:
Geboortedatum:

III Factuuradres (indien afwijkend)
Naam organisatie:
t.a.v.:
Kostenplaats/referentie:
Adres:
Postcode/plaats:

IV Contributie 2019 (exclusief BTW)

jaarbasis

S.v.p. hieronder aankruisen wat van toepassing is
U bent:
☐ Tevens lid van een bij de vereniging VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie.
Uw contributie bedraagt op jaarbasis
☐ Geen lid van een bij de vereniging VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie.
Uw contributie bedraagt op jaarbasis, bij
☐
0-25
werknemers
☐
26-50
werknemers
☐
51-100
werknemers
☐
101-200
werknemers
☐
201-300
werknemers
☐
301-400
werknemers
☐
> 401
werknemers
☐ Tweede of volgende lid uit dezelfde vestiging van één organisatie, of
Jong Management-lid of
Buitengewoon lid of
Werkzaam bij de overheid
Uw contributie bedraagt op jaarbasis
☐ Belangstellend (gepensioneerd)
Uw contributie bedraagt op jaarbasis

€ 717

€ 740
€ 757
€ 792
€ 872
€ 947
€ 1.021
€ 1.100

€ 502
€ 155

Enkele regio’s heffen een extra jaarlijkse bijdrage voor de kosten van reguliere bijeenkomsten.
Voor
Voor
Voor
Voor

de
de
de
de

N.B. 1
N.B. 2
N.B. 3

regio Delft
regio’s Den Haag e.o. en Oostland
regio Rotterdam
regio’s Westland-Delfland en Metropoolregio Amsterdam

€
€
€
€

40
50
70
75

Er is sprake van een ondernemingslidmaatschap op persoonsnaam.
Dit betekent dat de onderneming als rechtspersoon lid is van VNO-NCW West en als
zodanig aansprakelijk is voor betaling van de contributie.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en wel ten minste drie maanden voor het einde
van een verenigingsjaar (is kalenderjaar).
Contributie op basis van jaarlijkse indexering a.h.v. inflatie

Het lidmaatschap van VNO-NCW West geeft niet alleen recht op deelname aan de bijeenkomsten van
uw eigen regionetwerk, maar u bent ook welkom bij de andere netwerken. Uw belangstelling
daarvoor kunt u hieronder duidelijk maken. Behalve tien regionetwerken, zijn er ook netwerken rond
doelgroepen en thema’s zoals het DGA Netwerk (uitsluitend voor directeuren-grootaandeelhouders),
het VrouwenNetwerk en Bouwpower. Ook organiseren we tientallen kleinschalige ondernemerstafels.
Kortom, een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod waarvan u kunt profiteren.
De volledige agenda van bijeenkomsten vindt u op onze website www.vno.ncwwest.nl/agenda

Hieronder kunt u aankruisen van welke extra regio’s en doelgroepen u de uitnodigingen wilt
ontvangen.

☐

extra

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

☐

extra

Den Haag e.o.

☐

extra

Delft

☐

extra

Metropoolregio Amsterdam

☐

extra

Noordwest-Holland

☐

extra

Oostland

☐

extra

RijnGouwe

☐

extra

Rijnland

☐

extra

Regio Rotterdam

☐

extra

Westland-Delfland

☐ Bouwpower

Netwerk voor ondernemers in de bouw en
vastgoed

☐ Groene Groeiers

Netwerk voor ondernemers met focus op
groene economie

☐ HRM Expert/Human Capital Netwerk

Netwerk waar ondernemers en HR directeuren
kennis en ervaring delen op HRM gebied

☐ Mobiliteit

Netwerk voor mobiliteits management en
betere bereikbaarheid

☐ VrouwenNetwerk

Netwerk voor het stimuleren van zakelijke en
persoonlijke groei van vrouwelijk ondernemers

☐ Zorgpower

Netwerk voor samenwerking en kennisdeling in
de zorgsector

☐ DGA-Netwerk

Niet iedereen kan lid worden van ons DGA
Netwerk. Twee belangrijke voorwaarden zijn
dat u minimaal 30% van de aandelen in bezit
heeft en een bedrijf runt met tenminste 5
medewerkers

☐ Duurzaamheid
☐ Economische agenda van uw regio
☐ Greenports
☐ Infrastructuur en mobiliteit
☐ Kennis en Innovatie
☐ Metropool Amsterdam
☐ Metropool Rotterdam- Den Haag
☐ Onderwijs en Arbeidsmarkt
Als lid van VNO-NCW West maakt u deel uit van een actief netwerk van ondernemers en werkgevers.
U krijgt toegang tot ons ledennet waar u onder meer de pagina mijn profiel vindt waar u uw
interesse in onze doelgroepnetwerken en lobbythema’s kunt updaten en waar u contact kunt
onderhouden met andere ondernemers.
U ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten van de door u gekozen regio (‘s) en netwerk(en) van
VNO NCW West en landelijk VNO-NCW. Met deze bijeenkomsten bieden we u een invloedrijk netwerk
rondom inhoudelijk aansprekende thema’s. Hieronder vallen ook kleinschalige en doelgroepgerichte
activiteiten waarbij kennisdeling en het opdoen van inspiratie voor u van grote waarde kan zijn.
Naast digitale uitnodigingen ontvangt u als lid onze digitale nieuwsbrief, het magazine WEST. en van
landelijk VNO-NCW, een digitale nieuwsbrief, het digitaal item Forum Alert en het magazine Forum.
Voor meer informatie over het gebruik en beheer van uw gegevens verwijzen we u naar
ons privacystatement op de website.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:

Handtekening:

Dit formulier (met handtekening) graag scannen en verzenden naar verschuur@vno-ncwwest.nl
Of Portovrij terugzenden naar: VNO-NCW West, Antwoordnummer 93396, 2509 WB DEN
HAAG

