
  

 
 
 
 
 
 
CONTRIBUTIEREGELING NVON 2019 

  
Overzicht van de lidmaatschappen met het jaarlijkse contributiebedrag. 
(Het eerste jaar betalen nieuwe leden slechts 50% van jaarcontributie, uitgezonderd scholen en 
instituten. De korting geldt alleen voor nieuwe leden die de afgelopen twee jaar geen lid zijn 
geweest.) 

 
Docent      €  85,00 
Docent lid van KNCV, NNV, NIBI  €  77,00 
Docent < 35 jaar    €  64,00 
Toa        €  60,00 
Toa (excl. NVOX)    €  21,00 
Werkzoekende docent   €  43,00 
Gepensioneerd    €  43,00 
Tweede gezinslid (excl. NVOX)  €  21,00 
School (abonnement NVOX)   € 175,00 
Instituut (abonnement NVOX)  € 175,00 
Student lerarenopleiding (zie toelichting) gratis 
Leden woonachtig buiten Nederland 
met NVOX*      € 130  
Leden woonachting buiten Nederland  
met digitale NVOX*    € 50 
 
*(s.v.p. contact opnemen met ledenadministratie@nvon.nl)  
 
Toelichting studentenlidmaatschap: 
De NVON biedt studenten de mogelijkheid gedurende hun studie gratis lid te zijn van de NVON voor 
een periode van maximaal vier jaar.  
Als vereniging zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de contributie-inkomsten. 
Dit gratis lidmaatschap geldt niet voor studenten die naast de studie een betaalde (deeltijd)baan 
hebben. 
Voor het aanvragen van een gratis studentenlidmaatschap dient u een kopie van uw studentenkaart 
mee te sturen of een bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat u voltijdstudent bent. 
Studenten die de studie hebben afgerond, dienen de NVON daarvan in kennis te stellen. 
 
Overige voorwaarden lidmaatschap: 

- Het lidmaatschap is persoonsgebonden en wordt alleen ingeschreven op huisadres. 
- Het lid ontvangt, indien van toepassing, NVOX (10 x per jaar) en Terugkoppeling (4 x per jaar) 

op het huisadres. 
- Voor scholen en instituten geldt dat het abonnement op NVOX geen recht geeft op overige 

faciliteiten die voor NVON-leden van toepassing zijn. 
- Het lidmaatschap kan elke maand ingaan en loopt vervolgens jaarlijks van januari tot en met 

december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd indien niet opgezegd vóór 1 november. 
- In geval van twijfel stelt het Dagelijks Bestuur de contributie vast. 

 
Lid worden, adreswijzigingen en vragen over contributie: 
NVON-ledenadministratie, Parallelweg 1 c, 7941 HH Meppel. 
tel. 0522-243347 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur of per e-mail: 
ledenadministratie@nvon.nl 
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