Beleidsnotitie toegankelijkheid lidmaatschap VPB.
•

•
•

Een gewoon lidmaatschap staat open zonder verdere beperkingen voor elke
onderneming, bedrijf, stichting, instelling en/of hetgeen anderszins daarmee
gelijk te stellen gevestigd danwel beschikkend over een locatie op een van de
binnen de grenzen van de gemeente Emmen gelegen en als zodanig door de
gemeente Emmen erkende bedrijven terreinen, waaronder ook begrepen
kantorenparken.
Een gewoon lidmaatschap staat open voor ondernemingen etc. als voornoemd
ongeacht de aard van de bedrijvigheid welke op de locatie plaatsvindt.
Een gewoon lidmaatschap staat eveneens open voor eigenaren en/of bewoners
van de panden met bestemming wonen, gelegen op een van de locaties als
voornoemd gedefinieerd.

Voor alle overige ondernemingen etc. als voornoemd, gevestigd elders dan op een van
de locaties als voornoemd gedefinieerd geldt dat toelating tot buitengewoon
lidmaatschap mogelijk is, indien een dergelijk lidmaatschap naar het oordeel van het
bestuur een toegevoegde waarde biedt voor de vereniging en/of voor haar leden in het
algemeen.
De rechten en plichten behorend bij een buitengewoon lidmaatschap zijn in principe
niet afwijkend van die behorend bij een gewoon lidmaatschap met dien verstande dat
aan een buitengewoon lidmaatschap beperkingen kunnen worden gebonden in
bepaalde gevallen indien dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk en/of
wenselijk wordt geacht.
Beperkingen met betrekking tot het buitengewoon lidmaatschap als voornoemd geven
nimmer recht op vermindering van de contributie.
In alle gevallen geldt dat indien voor besluitvorming in zake gebiedsgebonden
aangelegenheden raadplegen van leden of stemmen vereist dan wel gewenst is, deze
uitsluitend zal worden gebaseerd op inbreng als zodanig van leden gevestigd op
danwel rechtstreeks betrokken bij het gebied of de locatie(s) waarop de
besluitvorming betrekking heeft.
Het initiatief om een buitengewoon lidmaatschap aan te vragen kan zowel komen van
het bestuur of (één van) de leden, danwel van het kandidaat lid zelf. In het laatste geval
zal het kandidaat lid worden gevraagd zelf de toegevoegde waarde voor de vereniging
schriftelijk aan te geven.
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