Aanmeldingsformulier NetOO-leden
Ik wil graag lid worden van de Vereniging Netwerk Ondernemende Onderwijskundigen, NetOO.
Persoonlijke gegevens
Voornaam*
Tussenvoegsels
Achternaam*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Land**
Bedrijfsgegevens (gegevens eigen bedrijf / werkgever – doorhalen wat niet van toepassing is)
Bedrijfsnaam*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Land**
E-mail*
Telefoon*
Website
Aanmeldingsgegevens
Aanmelddatum* dd/mm/jjjj:
Contributie

€ 275 eerste jaar of wonend in buitenland / daarna € 425 per verenigingsjaar

Ondertekening
Door ondertekening verklaar ik kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde afspraken rondom
aanmelding en opzegging van het NetOO-lidmaatschap en onderschrijf ik de NetOO-gedragscode. Ook geef ik
toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken zoals weergegeven in de Privacyverklaring.
Hierbij machtig ik NetOO het jaarlijks verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn bank- of girorekening.
(als je het niet eens bent met de overboeking heb je 30 dagen de tijd om via de bank de betaling ongedaan
te maken)
(Zakelijk) IBAN-nummer*:
Ten name van*:
Plaats*:
Datum*:
Plaats*:
Handtekening*:
Onderteken dit formulier en stuur het naar coordinator@netoo.nl
* Verplicht in te vullen.
** NetOO-leden die in het buitenland wonen, betalen het gereduceerde tarief van € 275,- per jaar voor de periode dat
ze in het buitenland wonen. Als dit voor jou geldt, neem dan contact op met de penningmeester.
Aanmelding lidmaatschap
Als een nieuw lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, betaalt deze naar rato voor de resterende maanden van
het verenigingsjaar.
Opzegging lidmaatschap
Op basis van de NetOO-statuten kan opzegging van het lidmaatschap slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de
loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het
bestuur anders beslist.
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Gedragscode NetOO
Versie 3.0, vastgesteld tijdens jaarvergadering NetOO op 7 maart 2018
Het doel van de vereniging NetOO volgens de statuten is:
1.
2.

het ondersteunen van de leden bij het organiseren van het eigen bedrijf en het uitvoeren van het eigen
werk (bij zowel praktische zaken als inhoudelijke zaken); en
intern en extern kennis over het onderwijskundige vakgebied delen.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren van onderlinge contacten en het uitwisselen van
inhoudelijke kennis en ervaring tussen de leden.
In de praktijk betekenen deze doelen dat wij als leden van NetOO staan voor:
delen = vermenigvuldigen.
Wij helpen het vakgebied van leren & opleiden en elkaar steeds een stap verder.
Onze kernwaarden zijn:
•
•
•
•
•
•

NetOO = ondernemend, door actief op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden binnen ons vakgebied.
NetOO = nieuwsgierig, door op de hoogte te zijn van elkaars kwaliteiten.
NetOO = creatief, door voor de klant het beste te willen.
NetOO = zelfstandig, door ieder in zijn zelfstandigheid te respecteren.
NetOO = verbondenheid, door tijd en energie te steken in ons netwerk.
NetOO = delend, door kennis en ervaring uit te wisselen, binnen en buiten NetOO.

Het bovenstaande vormt de basis voor de manier waarop NetOO-leden met elkaar om willen gaan. Wij vinden
daarbij het volgende belangrijk en houden ons daaraan.
•

Wij dragen bij aan de groei en het voortbestaan van NetOO door onze kennis en ervaring met elkaar te
delen en bij te dragen aan (de organisatie van) activiteiten binnen de vereniging, zonder daar een
financiële vergoeding of compensatie voor te vragen anders dan een passende vergoeding van gemaakte
onkosten.

•

Om kennisdeling en samenwerking mogelijk te maken, stellen wij ons profiel beschikbaar op de website
van NetOO.

•

Samenwerking is de kracht van NetOO, maar is geen keurslijf. Ieder lid bepaalt zelf óf en wie hij of zij wil
benaderen voor samenwerking binnen het netwerk, en het staat ieder lid vrij zijn/haar eigen netwerk
buiten NetOO te onderhouden.

•

Bij onze samenwerking prevaleert het lange termijn belang van een goede relatie boven een korte termijn
winst. Dit betekent dat ieder lid met uiterste zorgvuldigheid en discretie met elkaar, met elkaars klanten en
met door ieder van ons verschafte informatie omgaat.

•

Wij betalen tijdig onze contributie en dragen op die manier bij aan de financiële gezondheid van NetOO.
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