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Definities 

Artikel 1 
In dit Reglement Contributieheffing NVBMH hebben de navolgende begrippen de hierachter ver-
melde betekenissen:  

• Leden: de categorie van leden met uitzondering van de Ereleden als genoemd in artikel 5, 
lid 2d van de statuten NVBMH; 

• Contributie: de door de Algemene Vergadering vastgestelde bijdrage voor het lidmaat-
schap van de vereniging NVBMH; 

• Financiële verplichtingen: alle bedragen die de NVBMH uit hoofde van het lidmaatschap of 
op enige andere grond van de leden en niet leden te vorderen heeft. 

 

Contributieplicht 

Artikel 2 
1. Alle leden, behoudens Ereleden, zijn contributieplichtig. 
2. Indien men lid is geworden vóór één februari van enig jaar is de volledige contributie ver-

schuldigd. Bij toetreding op één februari of later wordt per kwartaal wat verstreken is na 1 
(één) januari van dat jaar een/vierde deel van de contributie van het lopende jaar in min-
dering gebracht op de contributie; Bij toetreding in december is over het lopende jaar geen 
contributie verschuldigd. 

3. Beëindiging van het lidmaatschap - op welke wijze dan ook - gaande het jaar leidt niet tot 
het vervallen van de financiële verplichtingen voor het lopende jaar. 

4. Contributieplichtige leden die op de wijze zoals in dit reglement vermeld staan, voldoen 
aan hun contributieverplichtingen, kunnen gebruik maken van hun rechten zoals in de sta-
tuten NVBMH vermeld. 

5. Naast de contributie kan de NVBMH bijdragen in rekening brengen nadat de Algemene 
Vergadering daartoe rechtsgeldig het besluit heeft genomen.  

 

Vaststellen van de contributie 

Artikel 3 
De Algemene Vergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de hoogte van de contributie 
vast met inachtneming van de begroting voor het jaar waarop de contributie betrekking heeft.  
 

Contributiesysteem 

Artikel 4 
Met betrekking tot de contributie onderscheidt de NVBMH de volgende groepen:  

• Algemeen leden; 
• Studentleden; 
• Buitengewoon leden; 
• Ereleden  
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Artikel 5 
1. Ieder contributieplichtig lid betaalt de contributie die door de Algemene Vergadering is 

vastgesteld voor de groep waaronder hij is ingedeeld. 
2. Contributieplichtige studentleden worden bij diplomering automatisch omgezet naar al-

gemeen lid conform artikel 7 lid 12 van de statuten. 
3. Bij aanmelding geschiedt de indeling in een groep van contributieplichtige leden genoemd 

in artikel 5 op basis van alle factoren die van invloed zijn op het bepalen van de hoogte van 
de contributie op de laatste dag van de maand dat het lidmaatschap ingaat. Voor ieder 
daaropvolgend jaar is het uitgangspunt voor de indeling in de groep de peildatum één ja-
nuari van het jaar waarop de contributie betrekking heeft.  

4. Een student-lid dient zich bij de secretaris te melden zodra hij de opleiding tot Bachelor 
Medisch Hulpverlener met succes heeft afgerond, dan wel de opleiding heeft gestaakt. In-
dien en zodra er sprake is van een succesvolle afronding van de opleiding deelt de NVBMH 
het lid in de groep algemene leden in, past de NVBMH de contributie aan en brengt deze in 
rekening met ingang van het daaropvolgend kalenderjaar.   

5. Het bestuur is bevoegd om op een schriftelijk, deugdelijk onderbouwd verzoek een reduc-
tie op de contributie vast te stellen. Tegen het besluit van het bestuur staat geen beroep 
open. 

6. Verleende reducties in enig jaar geven geen rechten voor andere jaren noch verplichtingen 
voor de NVBMH jegens andere leden.  

 

Betaling en invordering van contributie en financiële verplichtingen 

Artikel 6 
1. De betaling van de contributie en overige financiële verplichtingen vindt eenmaal per jaar 

plaats door middel van automatische incasso of overschrijving door het lid zelf. 
2. Het bestuur kan bij elke wijze van betaling bepalen of een administratieve toeslag of kor-

ting in rekening wordt gebracht, alsmede de hoogte van de administratieve toeslag of kor-
ting. Voorts stelt het bestuur vast welke groepen van contributieplichtige leden gebruik 
kunnen maken van welke betalingswijzen en –termijnen. 

3. Contributieplichtige leden dienen een gewenste wijziging in de betaalwijze of de betaal-
termijn 28 (achtentwintig) dagen voorafgaande aan het eind van het kalenderjaar. Indien 
het contributie-plichtige lid een wijziging niet tijdig doorgeeft, past de NVBMH de gewenste 
verandering in het eerstvolgende jaar niet aan en zal deze ingaan in het daaropvolgende 
jaar. 

4. De financiële verplichtingen van de leden dienen binnen 28 (achtentwintig) dagen na dag-
tekening van de factuur te zijn voldaan. 

5. Indien de financiële verplichtingen niet binnen de daarvoor vastgestelde termijn zijn vol-
daan, zet de NVBMH de onder artikel 7 vastgestelde regeling contributie-inning in gang. Al-
le hierbij te maken redelijke kosten komen voor rekening van het contributieplichtige lid 
waarbij tevens de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag van opeisbaarheid tot aan 
de dag der algehele betaling van de financiële verplichtingen. Wanneer herhaaldelijke her-
inneringen, digitaal en per post, niet leiden tot voldoen aan de financiële verplichtingen zal 
het lidmaatschap worden beëindigd. Het lid kan zich desgewenst opnieuw aanmelden na 
betaling van de openstaande factuur.  
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6. Indien niet binnen drie maanden na factuurdatum is voldaan aan de betalingsverplichtin-
gen dan vervalt het recht op toezending van algemene informatie en bestaat geen recht op 
advies en dienstverlening. 

7. Indien een lid meent dat een onjuiste contributie is vastgesteld, kan hij binnen 28 (achten-
twintig) dagen na ontvangst van de factuur een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van 
de NVBMH. Hierdoor vervalt de betalingsverplichting niet. Het bestuur beslist binnen 28 
(achtentwintig) dagen na ontvangst van het bezwaarschrift over de gegrondheid en infor-
meert het betreffende lid over zijn beslissing. Indien de afwikkeling van het bezwaar hier-
toe aanleiding geeft, zal gehele of gedeeltelijke restitutie volgen binnen 28 (achtentwintig) 
dagen nadat het bestuur de beslissing over het bezwaarschrift heeft genomen. Tegen het 
besluit van het bestuur staat geen beroep open.  

Regeling contributie-inning 

Artikel 7 
1. De (student) Medisch Hulpverlener die lid wenst te worden van de Nederlandse Vereniging 

voor Bachelor Medisch Hulpverleners vult het inschrijvingsformulier in op de website van 
de NVBMH met het verzoek tot lidmaatschap.  

2. De secretaris reageert op dat verzoek met een akkoord indien de daartoe benodigde do-
cumenten door de NVBMH zijn ontvangen en aan de verplichting is voldaan om het vereis-
te lidmaatschapsgeld over te maken op rekening van de NVBMH.  

3. Indien na 28 (achtentwintig) dagen geen respons is ontvangen op het verzoek om aan de 
betalingsverplichting te voldoen, krijgt het (potentieel) lid een bericht per e-mail met het 
verzoek om binnen 28 (achtentwintig) dagen aan de betalingsverplichting te voldoen en 
om de vereiste documenten te overleggen. 

4. Indien het (potentieel) lid na 28 (achtentwintig) dagen daaropvolgend geen gehoor heeft 
gegeven aan de herhaaldelijke verzoeken om tot betaling van de financiële verplichtingen 
over te gaan dan stuurt de NVBMH het potentieel lid een brief per post op het opgegeven 
adres met het laatste verzoek tot betalen van het lidmaatschapsgeld inclusief € 15,- admi-
nistratiekosten.  

5. Wanneer ook dit laatste verzoek geen effect heeft dan vernietigt de NVBMH het verzoek 
tot inschrijven. 
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