
 

 
 
        
 
 
 
       

Toelatingsvoorwaarden 
lidmaatschap OVN 

 
 
 
 
Lid worden 
Wanneer u lid wilt worden van de OVN gelden de volgende toelatingsvoorwaarden.  

 u bent afgestudeerd aan de opleiding optometrie van de Hogeschool Utrecht; 

 of u heeft het certificaat overgangsopleiding optometrie van de Hogeschool Utrecht; 
 of u heeft een Verklaring van Vakbekwaamheid; 
 bij uw inschrijving dient u een kopie van uw diploma of certificaat mee te sturen. 

 
 
Contributie 
De contributie voor het OVN lidmaatschap bedraagt € 310,- voor het jaar 2015. De contributieplicht gaat in bij 
toelating als lid in het eerstvolgende kwartaal van het betreffende jaar.  
 

Wordt u lid tussen 1 januari en 31 maart dan bedraagt de contributieplicht 75% contributie voor het 
betreffende jaar, oftewel € 232,50. 
Wordt u lid tussen 1 april en 30 juni dan bedraagt de contributieplicht 50% contributie voor het betreffende 
jaar, oftewel € 155,-. 
Wordt u lid tussen 1 juli en 30 september dan bedraagt de contributieplicht 25% contributie voor het 
betreffende jaar, oftewel € 77,50. 
Wordt u lid tussen 1 oktober en 31 december dan gaat de contributieplicht in op 1 januari 2015. 
 
Voor het jaar 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met een verhoging van de contributie van 
€ 310,- naar € 325,-.  
 
 
Omzetten aspirant-lidmaatschap naar volledig lidmaatschap 
Wanneer u aspirant-lid van de OVN bent en het diploma Optometrie behaalt, stuurt u de OVN hiervan bericht. 
Het aspirant-lidmaatschap wordt na ontvangst van de benodigde documenten omgezet in een volledig 
lidmaatschap. Wordt het diploma in het eerste kwartaal van het kalenderjaar behaald, dan geldt voor dat 
kalenderjaar de contributie voor het volledige lidmaatschap. Behaalt u het diploma na 31 maart dan betaalt u 
vanaf het eerstvolgende kalenderjaar de volledige contributie.  
  
 
OVN Naambord 
Leden van de OVN kunnen tegen kostprijs een naambord bestellen. Op het naambord staat uw naam met 
daarbij het logo van de OVN. Na beëindiging van het lidmaatschap bent u niet meer gerechtigd het bord te 
voeren en bent u verplicht het naambord  te retourneren aan de OVN. Het bord kost € 60,- inclusief 
verzendkosten en wordt éénmalig aan u doorberekend. Bij beëindiging van het lidmaatschap krijgt u de kosten 
niet terug.    
 
 
Stemrecht 
Een lid heeft, in tegenstelling tot een aspirant-lid, actief stemrecht op vergaderingen. 


