Voorstel ALV 2012
Het voorstel is om de huidige studentcategorieën samen te voegen, en het postactief
lidmaatschap te wijzigen.
Huidige lidmaatschapsmogelijkheden
1. volwaardig lidmaatschap. Zie hierna onder 1. Contributie € 160
2. aspirant lidmaatschap, lid met ontvangst Kunstzone. Contributie € 35
3. aspirant lidmaatschap inclusief ondersteuning zoals vermeld onder 1. Contributie € 120
4. postactief lidmaatschap. Gelijk aan categorie 1. Contributie € 97
De lidmaatschapsmogelijkheden (hier genoemd 5 en 6) bestaan nog uit de tijd van voor de
vakbondstatus van de VLS, en gelden alleen voor leden die destijds niet voor de
vakbondsondersteuning hebben gekozen. Deze lidmaatschapscategorieën blijven bestaan.
5. lidmaatschap VLS, geen vakbond / Ohra korting, wel Kunstzone. Contributie € 72
6. postactief lidmaatschap VLS, geen vakbond / Ohra korting, wel Kunstzone. Contributie € 40
Daarnaast kan via de VLS een abonnement op Kunstzone genomen worden (€ 50,50).
Lidmaatschap
De VLS kent met ingang van 1 januari 2013 drie soorten lidmaatschap:
1. volwaardig lidmaatschap
2. aspirant lidmaatschap
3. postactief lidmaatschap
1.

Leden van de VLS hebben recht op individuele en collectieve ondersteuning van hun
arbeidsvoorwaardelijke belangen. Zij kunnen bij de VLS terecht voor inhoudelijke vragen,
ontvangen het tijdschrift Kunstzone, hebben gratis toegang tot de examenbesprekingen en
krijgen korting op de studiedagen en op de verschillende polissen die deel uitmaken van het
collectiviteitpakket van de OHRA. (Echt)paren krijgen een korting, maar ontvangen 1 maal
Kunstzone.
Contributie: €160

2.

Aspirant leden hebben dezelfde rechten als volwaardige leden, maar vanwege hun positie als
studerenden betalen zij een lagere contributie. Het aspirant lidmaatschap geldt alleen voor
voltijd studenten en duurt in principe niet langer dan vier jaar.
Contributie: €35

3.

Postactieve leden hebben recht op individuele en collectieve ondersteuning van hun belangen
met betrekking op (pre)pensioenregelingen en de collectiviteitkorting van de OHRA. Naar keuze
kan het lidmaatschap bestaan uit de variant met of zonder Kunstzone.
Contributie: € 10 / € 60,50

Daarnaast kan via de VLS een abonnement op Kunstzone genomen worden (€ 50,50).
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