
 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Lidmaatschap Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

 
Wie kan lid worden? 
Alle organisaties die met vrijwilligers werken en/of ondersteunen kunnen lid worden: ingebed of 

autonoom, vzw of lokaal bestuur, steunpunten vrijwilligerswerk, vrijwilligersloketten, koepel- of 

deelorganisaties, klein of groot, met of zonder betaalde medewerkers en in elke sector in 

Vlaanderen. 

 

Ledenvoordelen 
Ledenvoordelen worden vastgelegd per kalenderjaar en zijn steeds te vinden op onze website. 

Kortingen worden toegekend en gecommuniceerd per initiatief. De persoon die de organisatie 

inschrijft als lid, wordt automatisch ingeschreven op de ledennieuwsbrief. In deze maandelijkse 

nieuwsbrief vind je steeds de kortingscodes terug bij nieuwe acties. Meerdere mensen binnen 1 

lidorganisatie kunnen zich inschrijven op de ledennieuwsbrief, mits een bericht aan 

vrijwilligerswerk@vsvw.be. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan ten allen tijde, via de link 

onderaan de ledennieuwsbrief. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de noodzakelijke acties 

die je als lid kan genieten en geven je gegevens nooit door aan derden. 

 

Duur van het lidmaatschap 
•Het lidmaatschap duurt 12 maanden in plaats van een kalenderjaar en start dit in de maand 

waarin het lidgeld betaald wordt. 

 
•Het lid maakt aanspraak op de ledenvoordelen die gedurende deze 12 maanden aangeboden 

worden. 

 
•Het lidmaatschap wordt na 12 maanden automatisch verlengd, tenzij het tenminste 2 maanden 

voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. 

 
•Opzeg van lidmaatschap gaat pas effectief in na verloop van de 12 maanden lidmaatschap, bij 

voortijdige opzegging van het lidmaatschap aanvaarden we geen terugvorderingen van het 

lidgeld. 

 

Lidgeld 
 
Vanaf 2022 zijn we verplicht om btw te rekenen op lidgeld. Dit zijn de nieuwe prijzen vanaf 1 januari 
2022 naargelang de omvang van je organisatie. 
 
Voor organisaties: 
 
€ 35 voor autonome organisaties zonder personeelsleden 
€ 100 voor organisaties tot 3 voltijdse personeelsleden, betrokken bij de organisatie of 
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vorming/studie van vrijwilligers(werk) 
€ 160 voor organisaties met 4 tot 9 voltijdse personeelsleden, betrokken bij de organisatie of 
vorming/studie van vrijwilligers(werk) 
€ 225 voor organisaties met 10 tot 19 voltijdse personeelsleden, betrokken bij de organisatie of 
vorming/studie van vrijwilligers(werk) 
€ 350 voor organisaties vanaf 20 voltijdse personeelsleden, betrokken bij de organisatie of 
vorming/studie van vrijwilligers(werk) 
Voor koepelorganisaties: deelorganisaties zijn niet automatisch lid, ze kunnen zelf aansluiten 
volgens de tarieven hierboven vermeld. 
 
En voor lokale besturen: 
 
€ 160 voor besturen met minder dan 25.000 inwoners 
€ 225 voor besturen met 25001 tot 50000 inwoners 
€ 350 voor besturen met meer dan 50.000 inwoners 
 
De jaarlijkse factuur krijg je altijd in de maand waarin je oorspronkelijk lid werd. Werd je lid in maart 
2020, dan krijg je de volgende factuur dus in maart 2022. 

 
(1) FTE betrokken bij de organisatie of vorming/studie van vrijwilligers(werk) 

(2) Voor koepelorganisaties: deel organisaties zijn niet automatisch lid, ze kunnen zelf 

aansluiten aan voorwaarden die voor hen van toepassing zijn (op basis van FTE). 


