Contributieregeling 2020: NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties
Totaal
aantal werknemers
≤ 10
>11 - < 160
≥ 160
Genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Zie achterzijde voor meer informatie.

Contributiebedrag
per kalenderjaar
€ 2.148
€ 3.938
€ 6.326

Toelichting Contributieregeling 2020: NMT lidmaatschap Geassocieerde Organisaties
Definitie Geassocieerde Organsiatie
Geassocieerde Organisaties zijn organisaties die vallen onder één van de volgende categorieën:
·
zakelijke dienstverleners (zoals bank- en verzekeringswezen, juridische dienstverleners,
werving- en selectiebureaus, evenementenorganisaties, media)
·
kennisinstellingen (de niet commerciële instellingen (niet-privaat), bijv. scholen en onderwijsinstellingen)
·
overheid
·
branche organisaties
·
rederijen
Geassocieerde leden hebben geen formele invloed hebben op het verenigingsbeleid.
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 (bestuurs-)leden.
Onder voorbehoud van bezwaar wordt binnen 3 weken na aanmelding het lidmaatschap bevestigd.
Verplichte opgave
Voor het vaststellen van de contributiestaffel is een lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de
maritieme omzet en het aantal medewerkers 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 15 maart van het lopende kalenderjaar
geretouneerd 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
Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van de vereniging van toepassing.
Deze kunnen 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.

