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VNVK: lid worden, lidmaatschap wijzigen of opzeggen - de financiële regels 
 

Inleiding 
Er zijn diverse soorten lidmaatschap: de studenten Natuurvoedingskundigen aan de 
Kraaybeekerhof zijn aspirant-lid (asp), na afstuderen word je lid (lid) of praktiserend lid (pr), 
al naar gelang je wens en/of activiteiten. Ook kan iemand die de VNVK een warm hart 
toedraagt begunstiger worden (beg). 
 
Lid worden 
Lid worden kan op elk moment in het jaar via het inschrijfformulier.  
 
Het lidmaatschap gaat dan in op de eerste van de eerstvolgende maand. De 
contributiebetaling voor dat lopende jaar is naar rato (jaarcontributie/12 x aantal resterende 
maanden). Uitzondering hierop is een nieuw asp-lid; het jaar van inschrijving is dan gratis. 
 
Lidmaatschap wijzigen 
Het lidmaatschap wijzigen gaat via het wijzigingsformulier. 
 
Ga je in de loop van een jaar van asp naar lid/pr, of van lid naar pr dan volgt er een 
verrekening. Ook hier verrekening naar rato (bijv. 7/12 deel asp en 5/12 deel lid).  
Uitzondering hierop is het jaar van afstuderen: dat jaar mag je zonder extra kosten je 
lidmaatschap omzetten van asp naar lid of pr. Per 1 januari daaropvolgend ga je pas het 
bedrag betalen dat hoort bij het gekozen lidmaatschap (lid of pr). 
 
In omgekeerde volgorde (pr/lid wil lid/beg worden): de wijziging wordt doorgegeven vóór 1 
november en per 1 januari daaropvolgend doorgevoerd. Restitutie lopende het jaar vindt 
niet plaats. Uitzonderingen enkel op verzoek en in overleg bij zwaarwegende 
omstandigheden. Denk hierbij aan overlijden, langdurige ziekte, faillissement waarbij het 
plotsklaps niet meer kunnen voeren van de praktijk of kunnen betalen van de contributie 
aan de orde is. 
 
Lidmaatschap opzeggen 
Het lidmaatschap opzeggen gaat via het wijzigingsformulier en dient te gebeuren vóór 1 
november. De opzegging wordt per 1 januari daaropvolgend doorgevoerd.  
 
Bij het opzeggen van het lidmaatschap via een mailbericht, wordt een wijzigingsformulier 
toegestuurd met het verzoek deze in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie 
voor verwerking. 
Restitutie lopende het jaar vindt niet plaats. Uitzonderingen enkel op verzoek en in overleg, 
bij zwaarwegende omstandigheden. Denk hierbij aan overlijden, langdurige ziekte, 
faillissement waarbij het plotsklaps niet meer kunnen voeren van de praktijk of kunnen 
betalen van de contributie aan de orde is.  
 


