
 

Zie ook: www.bsnc.nl 

Aanmeldingsformulier 2021 
 

Bedrijf/instelling:  

Postadres:  

Postcode / Plaats:  

Bezoekadres:  

Postcode / Plaats:                                       / 

Telefoon / Fax:                                       / 

Contactpersoon:                                                                       M / V 

Functie:  

Telefoon (doorkies) / Mobiel:                                       / 

E-mailadres:  

Website: www. 

Branche/werkzaamheden:  

  

Aantal werknemers (fte in loondienst):  

Nummer Kamer van Koophandel  

 
 

Deze aanmelding heeft betrekking op het… (s.v.p. aankruisen): 

 Categorie 1: lidmaatschap voor ZZP-ers, gemeenten tot 50.000 inwoners en non-profit organisaties, 

de jaarcontributie 2021  bedraagt € 705,- (excl. 21% BTW)  

 Categorie 2: lidmaatschap voor gemeenten met 50.000-100.000 inwoners en (sport)bedrijven met 5 

fte of minder in loondienst, de jaarcontributie 2021 bedraagt € 1.450,- (excl. 21% BTW) 

 Categorie 3: lidmaatschap voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en (sport)bedrijven met 
meer dan 5 fte in loondienst, de jaarcontributie 2021 bedraagt € 2.900- (excl. 21% BTW) 

 

Wij willen deelnemen aan het platform (s.v.p. aankruisen, bij aansluiting bij meerdere platforms wordt 

een extra opslag van 10% van de contributie in rekening gebracht): 

 Adviesbureaus en Kennisinstellingen 

 Aannemers 

 Gemeenten en Sportbedrijven 

 Leveranciers en Producenten 

 

Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik: 

• akkoord te gaan met het jaarlijkse lidmaatschapsbedrag; 

• kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en 

akkoord te gaan met inhoud, waaronder de gedragscode;  

• te voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in de statuten onder artikel 4, lid 2. 

 



 

Zie ook: www.bsnc.nl 

Voor akkoord,  

 
Plaats : ________________________________ 

Datum : ________________________________ 

Naam : ________________________________ 

Functie : ________________________________ 

 

 

Handtekening : ________________________________ 

 

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag dit formulier samen met een 

kopie van een legitimatiebewijs en, voor bedrijven, een kopie KvK. U kunt het formulier en de bijlagen 

sturen naar info@bsnc.nl. 

 

Basis dienstenpakket leden BSNC 
Als lid van onze branchevereniging krijg je van ons: 

• Ledenbrief per mail met exclusieve informatie voor BSNC-leden 

• Digitale nieuwsbrief 

• Gratis deelname (o.b.v. soort lidmaatschap * ) o.a. aan de volgende bijeenkomsten: 

o Platformbijeenkomst 

o Praktijkdagen 

o Inspiratiesessies 

o BSNC Congressen1 

 

*Daarbij geldt per ledencategorie: 

o Categorie 1 (ZZP) : 1 persoon gratis deelname 

o Categorie 2   : 2 personen gratis deelname 

o Categorie 3 : 3 personen gratis deelname 

 

• Toegang tot het besloten deel voor leden op de BSNC-website 

• Korting op deelname aan studiedagen 

• Inbreng van kennis en ervaring via onze platforms en werkgroepen  

• Mogelijkheid tot inzetten van BSNC als kennispartner bij relatie-evenementen. Dat betekent dat de 

BSNC een inhoudelijke bijdrage kan leveren en communicatieve ondersteuning bieden voor het 

evenement (zoals opname in de BSNC- nieuwsbrief, sociale media, website). 

• Uw vacatures gratis publiceren op de vacaturebank op website BSNC 

• Gratis BSNC-publicaties (zoals onderzoeksrapporten, factsheets, etc.) 

• Nieuwe leden hebben mogelijkheid zich te presenteren in de nieuwsbrief en tijdens een 

ledenvergadering 

• Leden mogen het BSNC-logo voeren op hun publicaties 

BSNC organiseert regelmatig vakinhoudelijke bijeenkomsten. Daarbij maken we gebruik van sprekers. Bij de 

selectie van sprekers heeft de deskundigheid prioriteit. Wanneer deze bij leden beschikbaar is, maken we zoveel 

mogelijk gebruik van sprekers uit onze achterban. 

 

BSNC is opdrachtgever van onderzoeken en studies. Een opdracht wordt gegund aan die partij die het beste 

aansluit bij de opdrachtformulering en het beschikbare budget. Als sprake is van meerdere aanbieders met 

dezelfde kwaliteit en kosten, en niet alle aanbieders zijn bij BSNC aangesloten, dan krijgt een BSNC-lid de 

opdracht. 

 
1 De BSNC behoudt zich het recht voor wel deelname kosten te vragen. In dat geval krijgen BSNC-leden wel 
korting. 


