
Voorstel tariefverhoging lidmaatschap  

 

Sinds 1 januari 2010 is de contributie voor lidmaatschap van de vereniging niet verhoogd. Het 

bestuur stelt voor om per 1 januari 2016 een contributieverhoging door te voeren. Enerzijds is dat 

nodig omdat de kosten van de vereniging elk jaar oplopen, anderzijds is duidelijk dat de IVN vanaf 

het nieuwe jaar rekening moet houden met een substantiële verlaging van de subsidie. De 

Nederlandse Taalunie heeft aangekondigd dat de werkingssubsidie van de IVN per 2016 met 10% 

wordt ingekort.  

 

Voorstel 1: Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met de volgende tarieven.  

Soort lidmaatschap Huidige tarief Tarief per 1-1-2016 

Vrijgesteld € 0 € 0  

Gereduceerd lidmaatschap € 20  € 25 

Normaal lidmaatschap € 45  € 55 

Studentlidmaatschap  n.v.t.  50% korting op het geldende tarief 

Donateurschap 
Lidmaatschap instelling 
Lidmaatschap niet-docent 

€ 60 € 75 

Gecombineerd lidmaatschap, met 
toezending van zowel Internationale 
Neerlandistiek als VakTaal 
* Binnen Nederland en Vlaanderen  
* Buiten Nederland en Vlaanderen 

 
 
 
€ 65 
n.v.t.  

 
 
 
€ 65 
€ 100 

 

Alle leden (vrijgesteld, gereduceerd, normaal, donateurs, instellingen, niet-docenten) krijgen 

automatisch driemaal per jaar een exemplaar van Internationale Neerlandistiek toegestuurd per 

post. Dit geldt niet voor studentleden. Zij krijgen toegang tot de online edities van zowel VakTaal als 

Internationale Neerlandistiek.  

 

 

Voorstel 2: Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het handhaven van de actuele 

contributie-indeling behoudens de tarieven voor leden uit Maleisië en Griekenland. De contributie 

voor leden uit Maleisië zou op basis van de PPP moeten stijgen naar €20 en leden uit Griekenland 

moeten dalen naar €20.   

De contributie voor lidmaatschap van de vereniging is immers afhankelijk van de economische 

situatie van het land waarin een lid werkzaam, en is daarom gebaseerd op inkomensgegevens van de 

Wereldbank. Deze gegevens zijn in 2015 bijgewerkt en gecorrigeerd volgens het International 

Comparison Program1, een document van de Wereldbank waarin kosten van levensonderhoud 

worden doorberekend.  
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