Contributieregeling 2022: Holland Yachting Group
Totaal aantal
medewerkers (in jachtbouw)
< 15
15-35
36-65
66-100
> 100

Zie achterzijde voor meer informatie.

Contributiebedrag
per kalenderjaar
€ 4.500
€ 6.500
€ 8.500
€ 10.500
€ 12.500

Toelichting Contributieregeling 2022: Holland Yachting Group
Definitie Holland Yachting Group
Leden van Holland Yachting Group zijn leden van NMT Maritieme Toeleveranciers of Scheepswerven en zijn:
·
Rechtspersonen en vennootschappen zijnde gespecialiseerde scheepswerven die zich in Nederland conform
de wettelijke bepalingen zelfstandig en voor eigen rekening, bedrijfsmatig bezighouden met de ontwikkeling,
bouw en refits van superjachten
· De bijbehorende gespecialiseerde (toe)- leveranciers van producten die bestemd zijn voor de
superjachtbouw & - refit industrie incl. ontwerp-, design- & engineeringsbureau's
Lidmaatschap
Een onderneming dient tevens en gelijktijdig lid te zijn van één van de verenigingen van NMT (VNSI/VHME) om toe
te kunnen treden tot de HYG.
Holdings zijn free of charge lid bij NMT bij tenminste drie betalende dochters.
Alle holding-dochters die volwaardig lid zijn bij NMT, zijn ook lid bij HYG mits de holding de volledige
contributie betaalt voor opgeteld alle medewerkers van de betrokken dochters
Alleen de naam van de holding wordt vermeld. Voor naamsvermelding van de dochters hanteren we een extra
fee van € 2.000,- per vermelding
Holdings zijn na 2021 altijd een juridische entiteit om aangemerkt te kunnen worden als lid van de HYG.
Als hierover in het verleden afspraken gemaakt zijn met de HYG dan blijven deze geldig.
Vanaf 1 januari 2021 gaat de HYG voor nieuwe leden inschrijfgeld vragen. De hoogte van het inschrijfgeld
bedraagt 50% van de hoogte van de contributiestaffel en geldt alleen voor het eerste jaar.
Aanmelding NMT lidmaatschap
Volgens de procedures van de vereniging wordt, zoals statutair bepaald, aan elke aanmelding
voor het NMT lidmaatschap kennis gegeven aan de betreffende bestuursleden.
Onder voorbehoud van bezwaar wordt binnen 3 weken na aanmelding het lidmaatschap bevestigd.
Ingangsdatum lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in per de eerste van de volgende maand nadat de 3 weken van kennisgeving aan
de (bestuurs)leden is verstreken.
Verplichte opgave
Voor het vaststellen van de contributiestaffel is een lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de
het aantal medewerkers actief in de Superjachtbouw over het vorige kalenderjaar. De opgaves zijn statutair verplicht
en worden ook (strikt vertrouwelijk) gebruikt om de prestaties in de sector te monitoren.
Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur. Deze voorlopige
factuur is vastgesteld op basis van de laatste opgave. Gelijktijdig ontvangt het lidbedrijf het verzoek om opgave
te doen. Deze opgave dient vòòr 18 maart van het lopende kalenderjaar geretourneerd te worden. Na ontvangst
van deze opgave wordt de contributie definitief vastgesteld. Een verschil met de voorlopige contributiefactuur
wordt middels een aanvullende factuur gecrediteerd of gedebiteerd.
Indien het bureau, ondanks herhaalde verzoeken, geen opgave ontvangt wordt de contributie door
de directie van NMT ingeschat. Tevens wordt er een toeslag in rekening gebracht voor deze extra
werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 500,- en € 1.000,- per lidbedrijf per contributiejaar.
Voor klachten of vragen over de contributie kan contact worden opgenomen met NMT:
E: members@maritimetechnology.nl - T 088 445 1044
Huishoudelijk Reglement
Op het lidmaatschap is het Huishoudelijk reglement van de Holland Yachting Group van toepassing
Deze kan worden opgevraagd via E members@maritimetechnology.nl.

Opzeggen
Het lidmaatschap kan per 31 december worden beëindigd met in acht name van tenminste 3 maanden opzegtermijn.

