
 

 

 

 

Contributie 2019 

 
De OVN kent een contributie die jaarlijks door de Ledenraad wordt vastgesteld. Op grond van 
haar reglementen kent de OVN de volgende groepen leden, zie onderstaande tabel. 

 

Groep Onderverdeling Bedrag 

A. Gewone leden Praktiserend als optometrist €335,00 

 Dubbellidmaatschap NVvO (korting 25%) €255,00 

 Dubbellidmaatschap ANVC (korting 20%) €270,00 

 Dubbellidmaatschap NAPA -klaar met de opleiding- (korting 25%) €255,00 

B. 67+ leden Optometrist die pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt €167,50 

C. Aspirant leden Voor gehele studieduur €15,00 

D. Niet werkzame 

leden 

Iedereen die niet in enige vorm werkzaam is in de optiek, de 

oogheelkunde of industrie. Met als uitzondering optometristen 

welke uitsluitend, dus voor 100% in onderwijs-/onderzoekscentra 

werkzaam zijn. 

€167,50 

E. Ereleden Benoemd door de Ledenraad voor gehele leven - 

 
A. Gewone leden 
Ben je naast de OVN ook lid van de ANVC/NVvO/NAPA?  
Bijbehorende voorwaarden: 

 Als OVN lid mag je aanspraak maken op één dubbellidmaatschap. Belangrijk is wel dat 
je lidmaatschap van de beroepsvereniging ANVC/NVvO/NAPA aan het begin van het 
contributiejaar (1 januari) is ingegaan. In geval van meerdere lidmaatschappen naast 
de OVN dien je als OVN lid zelf aan te geven van welk kortingspercentage je gebruik 
wil maken. 

 Je kunt niet met terugwerkende kracht aanspraak maken op dubbellidmaatschappen 
ANVC/NVvO/NAPA. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Voldoe je aan de voorwaarden en denk je in aanmerking te komen voor een dubbel 
lidmaatschap? Stuur dan een email naar info@optometrie ovv welke externe 
beroepsvereniging je lid bent met het desbetreffende lidnummer. Na controle door 
het OVN bureau word je lidmaatschap al dan niet omgezet en de korting verrekend. 

 
B. 67+ Leden  
Bijbehorende voorwaarden: 

 Het lidmaatschap gaat in per 01-01-2019 en bedraagt €167,50 per jaar 

 Leden met een oud seniorlidmaatschap 65+ behouden dit lidmaatschap tegen het 
geldende contributietarief ad €205,- tot het verenigingsjaar waarin zij de 67-jarige 
leeftijd bereiken. 

 Het 67+ lidmaatschap gaat in, in het jaar van bereiken van de 67-jarige leeftijd. Het 
OVN bureau maakt aan het begin van het jaar een uitdraai van haar ledengegevens  en 
kent aan alle 67-jarigen automatisch het lidmaatschap toe. 

 Voor 67+ vervalt (net zoals voor 65+) het recht op korting voor dubbellidmaatschap. 
 

C. Aspirant leden 
Optometriestudenten kunnen aspirantlid van de OVN worden voor hun gehele studieduur. Zij 
betalen éénmalig € 15,- inschrijfgeld bij aanmelding. Studenten kunnen gedurende hun hele 
studieduur instromen als aspirant-lid. Het aspirantlidmaatschap vervalt als de student 
afstudeert, stopt met de opleiding of het aspirantlidmaatschap opzegt. 

 
D. Niet werkzame leden 
Bijbehorende voorwaarden: 

 Het lidmaatschap gaat in per 01-01-2019 en bedraagt €167,50 per jaar 

 Optometristen (tijdelijk) zonder werk komen niet in aanmerking voor dit lidmaatschap 

 Gedurende het gehele contributiejaar ben je niet in enige vorm werkzaam in de optiek, 
de oogheelkunde of industrie, maar beschik je wel over een HBO-diploma optometrie, 
een certificaat van de overgangsopleiding of een verklaring van vakbekwaamheid 

 Voldoe je aan de voorwaarden en denk je in aanmerking te komen voor een niet 
werkzaam lidmaatschap? Vul dan dit formulier in, waaruit blijkt dat je terecht 
aanspraak maakt op dit lidmaatschap. Na controle door het OVN bureau word je 
lidmaatschap al dan niet omgezet en de korting verrekend. 

 
E. Ereleden 
Ereleden zijn benoemd door de Ledenraad en vrij van betaling van contributie. 

 

 

 

https://www.optometrie.nl/formulieren/wijzigingsformulier-mijn-lidmaatschap?r=1521560468

