Contributiebijsluiter
2021

Wij zijn blij met jouw steun als lid van de VVD. Met jouw bijdrage help je ons te blijven werken aan
een mooier, sterker en liberaler Nederland. Daar zijn we je enorm dankbaar voor!
Contributietarieven per lidmaatschap in 2021

A. Nieuwe leden in 2021. (pilot)
Inschrijven tussen 1 januari en 30 juni 2021.
Keuze € 25,- t/m 31 december 2021
Keuze € 75,- t/m 31 december 2021
Keuze € 125,- t/m 31 december 2021
-

Inschrijven tussen 1 juli en 31 december 2021.
Keuze € 25,- t/m 30 juni 2022
Keuze € 75,- t/m 30 juni 2022
Keuze € 125,- t/m 30 juni 2022

Je kiest zelf het bedrag van de contributie (25, 75 of 125 euro per jaar). Dit bedrag leg je voor
twee jaar vast. De eerste betaling doe je direct bij aanmelding via de website.
Je kunt deze contributie niet in halfjaarlijkse of maandelijkse termijnen betalen. De pilot wordt in
2022 geëvalueerd en eventueel wordt het contributiebeleid daarop aangepast.
Na deze twee jaar blijf je automatisch lid, dan kom je in tarief B. Leden VVD (standaard). Bij
wijzigingen in het contributiebeleid zullen we je tijdig informeren.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail voor het einde van je betaalperiode. Einde
betaalperiode kan zijn 31 december (aangemeld als lid tussen 1 januari en 30 juni) of 30 juni
(aangemeld als lid tussen 1 juli en 31 december).

B. Leden VVD (standaard)
Lid t/m 26 jaar (jongerentarief)
Lid 27 t/m 69 jaar (reguliertarief)
Lid 70 jaar en ouder (gereduceerd tarief)
Huisgenoot-/gezinslid (gereduceerd tarief)
-

jaarlijks
€ 35,€ 118,€ 62,€ 62,-

halfjaarlijks
€ 17,50
€ 59,€ 31,€ 31,-

maandelijks
€ 2,92
€ 9,83
€ 5,17
€ 5,17

Dit is een volwaardig lidmaatschap voor leden die zich hebben aangemeld voor 1 januari 2021.
Betalen in maandelijkse termijnen kan alleen via een automatisch incasso.
Huisgenoot-/gezinslid is voor leden waarvan twee of meer mensen op hetzelfde adres wonen.

C. Combi-leden JOVD en VVD.
JOVD-combilidmaatschap
-

jaarlijks
€ 40,-

halfjaarlijks
€ 20,-

maandelijks
€ 3,33

Leden tot en met 26 jaar kunnen combi-lid worden van de VVD en JOVD. Zij kunnen hiervoor
een verzoek indienen bij de ledenadministratie. Bij beide organisaties ben je volwaardig lid.
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D. VVD-bestuurdersvereniging (VBV)
Lid VVD-bestuurdersvereniging
Buitengewoon lid VVD-bestuurdersvereniging
-

jaarlijks
€ 127,€ 60,50

halfjaarlijks
€ 63,50
€ 30,25

maandelijks
€ 10,58
€ 5,04

Leden met een politieke functie worden automatisch lid van de VVD-Bestuurdersvereniging.
Dit is een vermeerdering van de contributie die geldt voor VBV-leden. Dit bedrag komt dus
bovenop de contributie van ‘Leden VVD’.

Betalen van de contributie.
-

De VVD werkt samen met Buckaroo Online Payment Services voor het digitale betalingsverkeer.
Meer informatie over betaling in termijn, automatische incasso en onze statuten staat op
vvd.nl/betalen.

Contact
Wil je een (gegevens)wijziging doorvoeren? Ga dan naar MijnVVD.nl. Heb je vragen over de
contributie of over jouw gegevens neem contact met ons op via ledenadminstratie@vvd.nl.
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