Bijdragensysteem van de Interessegemeenschap
Grensoverschrijdende Geïntegreerde Kwaliteitsgarantie e.V.
(Stand: Besluit van de ledenvergadering van 11 oktober 2011)

Leden
De volgende juridische en natuurlijke personen (ledengroepen) kunnen een lidmaatschapsverzoek
indienen:
-

ondernemingen binnen de doelgroep (landbouw- en voedingsmiddelindustrie)
universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan de doelgroep
non profit-organisaties (b.v. kamers, bonden, inrichtingen ter bevordering van de economie)
particulieren

Lidmaatschapsbijdrage
Voor de ledengroepen van de vereniging is het volgende bijdragensysteem van kracht:
Groep

Ledengroep

Lidmaatschapsbijdrage EURO

A

particulieren/ persoonlijke leden

95

B

Universiteiten en wetenschappelijke inrichtingen

475

C

non profit-organisaties

475

D

ondernemingen t/m 10 medewerkers

475

E

ondernemingen t/m 50 medewerkers

950

F

ondernemingen meer dan 50 medewerkers

1425

Classificaties en gedetailleerde regelingen gebeuren bij de opname van het nieuwe lid resp. wanneer er
veranderingen plaatsvinden. Een vrijwillige plaatsing naar hogere bijdragen is altijd mogelijk.

Verdere regelingen
 De te betalen lidmaatschapsbijdragen worden jaarlijks in één som op het moment van toetreding
resp. aan het begin van het jaar d.m.v. een overschrijvingsformulier door het lid gestort. (De
rekening van GIQS e.V. zie beneden.)
 Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.
 Wordt de aanvraag gedurende het derde kwartaal ingediend, moet de helft van de
lidmaatschapsbijdrage betaald worden. Vanaf het vierde kwartaal wordt geen bijdrage voor het
lopende jaar geheffend.
Voldoet een lid niet aan zijn verplichting tot informatie tegenover de vereniging b.v. bij veranderingen
van de bankverbinding, adres enz., moet hij de daarmee verbonden hogere kosten betalen.

Aan:
GIQS e.V.
0DULH&XULH6WUDH
D - 53359 Rheinbach

Aanvraag opname in de vereniging
Grensoverschrijdende Geïntegreerde Kwaliteitsgarantie e.V.
Hiermede vraag (vragen) ik/wij mijn/onze toetreding aan tot de vereniging
„GIQS Grensoverschrijdende Geïntegreerde Kwaliteitsgarantie e.V.“
Kleef / Duitsland
Onderneming:........................................................................................................................
Contactpersoon:....................................................................................................................
Postcode:.......................................... Plaats:......................................................................
Straat / Postbus:....................................................................................................................
tel.:.........................................

Fax:..........................................................................

e-mail:....................................................................................................................................
internet:..................................................................................................................................
De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks overgemaakt aan
Duitsland:
GIQS, rekening nr. 1804 11 1014
(IBAN: DE 07 3246 0422 1804 11 1014)
BLZ: 324 604 22 (Volksbank Kleverland eG)
(BIC: GENO DE D1 KLL)

Actuele jaarbijdrage: EURO ...................... volgens geldend bijdragensysteem (s.v.p. hier
invullen)
Plaats, datum: ...........................................................................................................
Bindende ondertekening:............................................................................................

