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Lidmaatschap & contributie 2018 
 
 
Lid worden 
In het algemeen geldt dat rechtspersonen en natuurlijke personen, die een belangrijk deel van hun 
activiteiten op Live Communicatie (beurzen, congressen & vergaderingen, evenementen & incentives 
en entertainment) hebben gericht, lid kunnen worden van CLC-VECTA. De voorwaarden voor het 
lidmaatschap zijn vastgesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
 
Soorten lidmaatschap en kosten 
Alle lidmaatschappen zijn bedrijfslidmaatschappen en derhalve niet persoonsgebonden. CLC-VECTA 
kent 4 verschillende lidmaatschapsvormen:  
 
1. Lidmaatschap 

De totale kosten voor het lidmaatschap van CLC-VECTA bedragen € 1.490,- inclusief toegang tot de 

Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit lidmaatschap geeft stemrecht bij 
ledenvergaderingen van CLC-VECTA. 
 
2. Ketenlidmaatschap 
Bij deze vorm van collectief lidmaatschap is het moederbedrijf/hoofdkantoor/holding of een van de 

werkmaatschappijen het hoofdlid voor een contributiebedrag van € 1.490,- inclusief toegang tot de 

ALV en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Dit lidmaatschap geeft stemrecht bij ledenvergaderingen van  
CLC-VECTA.  
 
Voor iedere overige bij de groep/keten aangesloten dochteronderneming/vestiging/ 
werkmaatschappij die lid wordt, gelden onderstaande tarieven, inclusief toegang tot de Algemene 
Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst.  
2e ketenlid    € 1.265,- 
3e t/m 5e ketenlid   € 1.130,- 
6e t/m 10e ketenlid   € 1.065,- 
11e t/m 15e ketenlid   € 945,- 
> 16 ketenleden   € 795,- 
 
Het hoofdlid ontvangt jaarlijks één factuur. Ketenleden hebben stemrecht.  
 
3. Eenmanszaak lidmaatschap  
Het Eenmanszaak lidmaatschap is speciaal voor kleine ondernemingen of personen die werkzaam zijn 
als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) die kunnen aantonen een bruto jaaromzet te hebben die 
lager is dan € 500.000,- per jaar. 
 

De kosten voor het Eenmanszaak lidmaatschap bedragen € 560,- inclusief toegang tot de Algemene 
Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Eenmanszaak leden hebben stemrecht. 
 
4. Geassocieerd lidmaatschap 
Geassocieerde leden zijn bedrijven en instellingen die niet ingedeeld kunnen worden bij een van de 
platformen van de vereniging, maar wel belang hebben bij of belangstelling hebben voor een goed 
functionerende branche(vereniging). Bijvoorbeeld destination management companies, local/regional 
convention bureaus en onderwijsinstellingen.  
 

De kosten voor het Geassocieerd lidmaatschap van CLC-VECTA bedragen € 560,- inclusief toegang 

tot de Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst. Geassocieerde leden hebben 
stemrecht. 
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5. Y-Live lidmaatschap 
Y-Live leden zijn personen die werkzaam zijn in de Live Communicatie branche, in de leeftijd tot en 
met 36 jaar, die (nog) niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap als gewoon lid. 
 

De kosten voor het Y-Live lidmaatschap bedragen € 80,-,  inclusief toegang tot alle bijeenkomsten van 
Y-Live. Deelname aan alle andere CLC-VECTA bijeenkomsten kan als lid van Y-Live tegen een 
gereduceerd tarief. Y-Live leden hebben geen stemrecht. 
 
Elk lid-bedrijf van CLC-VECTA kan zich door één young professional laten vertegenwoordigen in  

Y-Live. Voor elke extra young professional medewerker die aansluit, bedragen de kosten € 60,-. 
 
Aanvullend af te nemen bij alle lidmaatschapsvormen (m.u.v. het Y-Live lidmaatschap) 
Eventueel aanvullend af te nemen bij alle vormen van lidmaatschap: 

 CLC-VECTA event verzekering voor € 300,- per verenigingsjaar  
(zie onderstaande toelichting) 

 
CLC-VECTA event verzekering 
Na ontvangst van de Licentie CLC-VECTA event verzekering en onder de geldende voorwaarden 
(vastgelegd in de polisvoorwaarden), kan een CLC-VECTA lid de CLC-VECTA event verzekering 
aanbieden aan zijn opdrachtgevers. De opdrachtgever is dan volledig gedekt voor uiteenlopende 
risico’s en calamiteiten die de doorgang van een evenement kunnen (ver)hinderen, terwijl het  
CLC-VECTA lid een financieel voordeel geniet.  
 

De jaarbijdrage 2018 voor de CLC-VECTA event verzekering bedraagt € 300,-. 

 

 

 

 
Alle genoemde bedragen gelden voor het verenigingsjaar 2018 en zijn exclusief BTW. Word je 
lopende het kalenderjaar lid van CLC-VECTA, dan ben je een contributiebedrag verschuldigd naar rato 
van het resterende deel van het jaar. Voor aanvullende deelname aan de CLC-VECTA event 
verzekering wordt het volledige bedrag van € 300,- in rekening gebracht. 


