Contributiebijsluiter
DE CONTRIBUTIE
JOVD

Combi-lidmaatschap JOVD-VVD

Eerste jaar lid

€ 5,00

€ 40,00

Langer dan één jaar lid
(vanaf het tweede jaar)

€ 28,00

€ 40,00

JOVD
Je kan lid zijn van de JOVD vanaf de leeftijd van 14 jaar. De JOVD kent een
maximumleeftijd. In het jaar dat je 31 jaar wordt, zal je per 31 december van
dat jaar automatisch uitgeschreven worden.

COMBI-LIDMAATSCHAP JOVD-VVD
Je kan gebruikmaken van een speciaal combi-lidmaatschap JOVD-VVD. Dit
arrangement is alleen beschikbaar als je tussen de 14 en 26 jaar bent.
Vanaf het moment dat je 27 jaar wordt, vervalt het combilidmaatschapsarrangement, maar blijf je wel gewoon lid van beide
organisaties.
Wanneer je lid wordt van de JOVD ga je akkoord met een jaarbetaling voor
het gehele desbetreffende contributiejaar, ongeacht het moment van in- of
uitschrijven. Een contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Wanneer je lid wordt van de JOVD en de VVD, ben je van beide organisaties
volwaardig lid. Dit betekent dat je alle rechten en plichten hebt, die een
regulier lid van de JOVD of VVD ook heeft.
Schrijf jij je gedurende het contributiejaar uit bij de JOVD of bij de JOVD én
VVD, dan is het mogelijk dat je hiervan nog een incasso-verrekening krijgt.

LIDMAATSCHAPSGEGEVENS
Ieder lid heeft zijn eigen JOVD-lidnummer. Is je naam of (e-mail-) adres
onjuist? Geef dit dan door aan de JOVD-ledenadministratie.
Ieder combi-lid heeft zijn eigen JOVD-lidnummer én VVD-lidnummer. Is je
naam of (e-mail-) adres onjuist? Geef dit dan door aan de VVDledenadministratie.

AUTOMATISCHE INCASSO EN BETALING IN TERMIJNEN
Bij de JOVD werken wij betalingen af via automatische incasso. Je geeft bij
inschrijven een eenmalige machtiging af.

SAMENWERKING MET BUCKAROO ONLINE PAYMENT SERVICE
De JOVD maakt gebruik van de diensten van Buckaroo Online Payment
Services om de contributie-ontvangsten te verwerken. Daarom tref je
‘Stichting Derdengelden Buckaroo’ op je rekeningafschrift aan.

VERMINDERING VAN DE CONTRIBUTIE
In uitzonderlijke gevallen kun je in aanmerking komen voor een (tijdelijke)
contributieverlaging. De mogelijkheid tot betalen van een lagere jaarlijkse
bijdrage kan slechts voortduren zolang de financiële omstandigheden
daartoe
aanleiding
geven.
Aanvraag
voor
een
tijdelijke
contributieverlaging dient te lopen via de Landelijk Penningmeester van de
JOVD door een e-mail te sturen naar penningmeester@jovd.nl.
Heb je vragen over je contributie of wil je een wijziging doorgeven? Dan kun
je contact opnemen met de ledenadministratie van de JOVD:
Adres
Lange Voorhout 12, 2514 ED Den Haag
Telefoon
070 362 2433
E-mail
ledenadministratie@jovd.nl
Voor de contributiebijsluiter van de VVD ga je naar www.vvd.nl/betalen

