Voorwaarden Kernlidmaatschap
Kern is een vereniging. Als aangesloten bedrijf (of instelling) kun je kiezen uit 3 type
lidmaatschappen (alle bedragen ex BTW).

BL Regulier
•
•
•

Minimaal 1 vaste afgevaardigde (op naam).
Je kunt ‘op maat’ bepalen hoeveel vaste afgevaardigden (op naam) je bij de
vereniging wilt laten aansluiten.
Een reguliere afgevaardigde betaalt EUR 1.250,- en voor een NewGen-lid (< 36
jaar) betaal je EUR 625,- per jaar.

Bedrijfslidmaatschap Groot
•
•
•

Toegang tot Kern met 8 vaste afgevaardigden (op naam).
Contributie 2021: EUR 7.000,- per jaar.
Indien meer afgevaardigden gewenst zijn dan kunnen losse ‘plaatsen’ worden
bijgekocht á EUR 1.250,- voor een reguliere afgevaardigde, of EUR 625,- voor een
NewGen-afgevaardigde (tot 36 jaar).

Bedrijfslidmaatschap XL
•
•
•

Toegang tot Kern met 15 vaste afgevaardigden (op naam).
Contributie 2021: EUR 12.000,- per jaar.
Indien meer afgevaardigden gewenst zijn dan kunnen losse ‘plaatsen’ worden
bijgekocht á EUR 1.250,- voor een reguliere afgevaardigde, of EUR 625,- voor een
NewGen-afgevaardigde (tot 36 jaar).

Jaarlijks wordt tijdens de algemene vergadering (in januari) de kosten van het
lidmaatschap vastgesteld. Iedere aanwezige afgevaardigde op de ALV (fysiek of digitaal)
heeft 1 stem.

Algemeen
Kern kent enkel bedrijfslidmaatschappen en geen persoonlijke lidmaatschappen. Ieder
bedrijf kan een overeengekomen aantal afgevaardigden laten deelnemen aan de
Kernactiviteiten.

Elk bedrijf geeft aan welke werknemers (op naam) als vaste afgevaardigden mogen
deelnemen aan Kern.
Een lidmaatschap eindigt NIET doordat een werknemer van werkgever verandert.
Een lid (bedrijf) kan een vaste afgevaardigde slechts één keer per jaar vervangen voor een
nieuwe vaste afgevaardigde. Vervanging kan uitsluitend in het geval dat de te vervangen
afgevaardigde:
a.

b.
c.

niet meer werkzaam is bij het betreffende gewone lid (bedrijf) of een
rechtspersoon of vennootschap die deel uitmaakt van een groep waarvan het
betreffende gewone lid deel uitmaakt;
langdurig ziek is;
gebruik maakt van een verlofregeling op grond waarvan de afgevaardigde
langdurig niet in de gelegenheid is de activiteiten van de vereniging bij te wonen.

Voor alle lidmaatschappen geldt dat een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31
december.
Een lidmaatschap kan ieder moment ingaan (per 1e van de maand). Je betaalt dan het
eerste jaar het jaarbedrag pro rato (gerekend in 12 maanden).
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij het lidmaatschap uiterlijk vóór 1
november is beëindigd.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van een lidmaatschap kan eenvoudig door vóór 1 november een e-mail of brief
te sturen aan de ledenadministratie van Kern (ledenadministratie@kern.nl). Je ontvangt
hiervan een bevestiging waarna de opzegging een feit is. De contributie blijft verschuldigd
voor het gehele lidmaatschapsjaar.

Vragen of advies nodig?
Neem dan contact op met het bureau van Kern (06 1233 9630) of stuur een e-mail aan
ledenadministratie@kern.nl.

