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Lidmaatschap
LID WORDEN
U kunt lid worden van de NVKF door het aanvraagformulier[1] ingevuld te mailen naar
secretariaat@nvkf.nl[2].
Uw aanvraag dient door twee gewone leden van de NVKF ondersteund te worden die daartoe
hun handtekening op het formulier plaatsen.
Het bestuur toetst of u aan de voorwaarden van de gewenste lidmaatschapsvorm voldoet
volgens de statuten van de vereniging.

LIDMAATSCHAPSVORMEN

Gewoon lid

Praktiserend klinisch fysicus: een klinisch fysicus die werkz
fysicus en patiëntenzorg-, opleidings-, onderwijs-, onderzoe
en is geregistreerd als klinisch fysicus in het daartoe bestem
de stichting: Stichting Opleiding Klinisch Fysicus.
Aanvullend: zie het herregistratiereglement[3] voor de eisen

Persoon in opleiding tot klinisch fysicus.
Lid in opleiding

Niet-praktiserend lid

Klinisch fysicus die niet (meer) kwalificeert als praktiserend
opleiding, bijvoorbeeld doordat deze niet als klinisch fysicus
buitenland.

Persoon die niet voldoet aan de vereisten die worden geste
een lid in opleiding, maar wel betrokken is bij of belangstelli

CONTRIBUTIE
Buitengewoon lid
Totaal 2022

Persoon die voldoet aan de vereisten die worden gesteld aa
lid en met (vervroegd) pensioen is.
NVKF
FMS&LAD FMS&DJS

Emeritus lid
Lidmaatschapsvorm

Gewoon lid
Geïnviteerd lid

Afdrachten

€ 891,49

Persoon die vanwege bijzondere verdiensten voor de klinis
€ 482,96
€ 408,53
- van het bestuur, als zodanig
ledenvergadering,
op voorstel

Lid in opleiding
€ 430,16

€ 277,14

-

€ 153,02

€ 380,29

€ 380,29

**

-

€ 102,86

€ 102,86

-

-

€ 68,58

€ 68,58

-

-

€ 0,00

-/€ 408,53*** -/€ 153,02***

€ 0,00

-/€ 408,53*** -/€ 153,03***

Niet-praktiserend lid

Buitengewoon lid

Emeritus lid

Geïnviteerd lid
Lid met de titel "erelid"

€ 0,00 excl.
afdrachten
€ 0,00 excl.
afdrachten

*
Indien u geen combinatielidmaatschap met LAD en/of DJS wenst, geeft dit
geen korting op de totale contributie.
**
Niet-praktiserend klinisch fysici kunnen onder bepaalde omstandigheden lid
worden van de FMS. Zie hiervoor https://www.demedischspecialist.nl/federatie/nietpraktiserend[4]
***
Afdracht is alleen van toepassing bij een lid dat ook voldoet aan de criteria voor
gewoon lid (FMS&LAD) of lid in opleiding (DJS&LAD).

Contributie en afdrachten worden jaarlijks automatisch geïndexeerd.

BETALING
U ontvangt een factuur om de contributie te kunnen voldoen. Voor de contributie geldt dat
deze uiterlijk binnen de op de factuur aangegeven datum betaald dient te zijn. Indien dit niet
het geval is worden administratiekosten in rekening gebracht en kan uiteindelijk een
incassoprocedure in gang gezet worden.

De contributie wordt betaald voor het gehele kalenderjaar. Alleen in het jaar waarin het
lidmaatschap aanvangt, is de contributie naar rato over dat jaar verschuldigd. Daarna is één
januari de peildatum voor de lidmaatschapsvorm voor de contributie-categorie over dat
kalenderjaar.

WIJZIGING LIDMAATSCHAPSVORM
Op het moment dat een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden voor zijn
lidmaatschapsvorm als omschreven in artikel 3 van de statuten, stelt het betreffende lid het
bestuur daarvan schriftelijk in kennis. Dit kan door een email of ondertekende brief aan het
secretariaat van de NVKF te sturen.

Het lidmaatschap wordt in dat geval omgezet in het passende lidmaatschap (bijvoorbeeld lid
in opleiding naar gewoon lid of praktiserend lid naar niet-praktiserend lid). De daarbij
behorende contributieverplichtingen wijzigen per 1 januari van het jaar volgend op het jaar
waarin de lidmaatschapsvorm wijzigt.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk te gebeuren. Dit kan door
een email of ondertekende brief aan het secretariaat van de NVKF te sturen. Bij opzegging na
1 december is de volledige contributie over het volgende kalenderjaar verschuldigd.

Disclaimer: Deze pagina bevat een samenvatting van bepalingen uit de statuten en het
huishoudelijk reglement. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend,
statuten en huishoudelijk reglement zijn altijd leidend.
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