HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Nadere regels omtrent het lidmaatschap
Artikel 1
Het lidmaatschap staat conform artikel 5 en artikel 6, lid 1, van de statuten open voor:

•

•

Natuurlijke en rechtspersonen die naar het oordeel van het bestuur een direct
uitvoerende, toezichthoudende of vergunninggevende binding hebben met het
leveren van apparatuur en equipment, het ontwerpen, het aanleggen of de
bedrijfsvoering voor of van cross-country buisleidingsystemen.
Senior leden: Gepensioneerde personen ouder dan zestig jaar, die in hun
laatste werkkring tenminste vijf jaar betrokken zijn geweest bij cross-country
buisleidingactiviteiten.

Artikel 2
Met dit reglement worden op grond van artikel 17 van de statuten nadere regels gegeven
omtrent het lidmaatschap en het bedrag der contributie, in aanvulling op het bepaalde in de
statuten. Bij het lidmaatschap wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsleden en persoonlijke
leden.
Artikel 3: Bedrijfslidmaatschap

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Rechtspersonen en natuurlijke personen in de uitoefening van hun bedrijf (zoals
eenmanszaken) die voldoen aan de gestelde eisen, kunnen bedrijfslid worden van
het BIG.
Afhankelijk van het aantal medewerkers dat het bedrijf heeft, betalen bedrijfsleden
een getrapt lidmaatschapsgeld, zoals gespecificeerd in artikel 5 van dit reglement.
Bedrijfsleden met minder dan 10 medewerkers (FTE) dienen hiervan op verzoek van het
BIG een bewijs te overleggen (bijv. een uittreksel uit het handelsregister /jaarverslag).
Het aantal medewerkers wordt daarbij bepaald op basis van de
(verzameling van) rechtsperso(o)n(en), die commercieel gezien als één eenheid
/onder één handelsnaam naar buiten tre(e)d(t)en.
Aan het bedrijfslidmaatschap is - afhankelijk van het aantal medewerkers dat het
bedrijfslid heeft - standaard een maximaal aantal contactpersonen verbonden, die
onder vermelding van hun zakelijke e-mailadres en mobiele nummer worden
opgenomen in de contactpersonenlijst.
Binnen de gestelde voorwaarden kan het bedrijfslid aanvullende contactpersonen
boven het maximum opgeven tegen een meerprijs.
De door het betreffende bedrijfslid opgegeven contactpersonen ontvangen toegang tot
het beveiligde deel van de BIG-website, de digitale nieuwsbrieven en overige
publicaties en uitnodigingen voor evenementen van het BIG die voor bedrijfsleden
toegankelijk zijn.
Bedrijfsleden worden in de ledenlijst/bedrijven alfabetisch opgenomen op
bedrijfsnaam onder vermelding van de zakelijke contactgegevens van de vestiging
die het lidmaatschap aangaat.
Per bedrijfslid wordt er 1 vestigingsadres en (indien van toepassing) 1 postbusadres
opgenomen. Alle correspondentie wordt aan het postadres dan wel bezoekadres
gericht.
Bedrijfsleden ontvangen hun factuur op naam en adres van het bedrijf.
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Artikel 4: Persoonlijk lidmaatschap

•
•
•
•

•
•
•
•

Natuurlijke personen die voldoen aan de in de statuten
gestelde eisen, kunnen persoonlijk lid worden van het BIG. Persoonlijke leden
zijn gepensioneerden / senioren, studenten (niet werkzaam bij een organisatie)
dan wel medewerkers van de overheid / overheidsinstellingen.
Persoonlijke leden die de leeftijd van 60 jaar gepasseerd
zijn, gepensioneerd zijn en geen bedrijf meer uitoefenen, betalen een gereduceerd
tarief. Zij dienen hiertoe op verzoek een kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs te
overleggen.
Studenten die een voor het Buisleiding Industrie Gilde relevante opleiding volgen,
kunnen onder overlegging van hun studentenkaart voor de duur van hun studie tegen
gereduceerd tarief lid worden van het BIG.
Persoonlijke leden ontvangen toegang tot het beveiligde deel van de BIG-website, de
digitale nieuwsbrieven en overige publicaties en uitnodigingen voor evenementen van
het BIG die voor persoonlijke leden toegankelijk zijn.
Persoonlijke leden worden in de contactpersonenlijst alfabetisch opgenomen op
achternaam en onder vermelding van hun privé–gegevens. Zakelijke gegevens
worden niet vermeld.
Persoonlijke leden ontvangen hun factuur op eigen naam en privéadres.

Artikel 5: Contributie

•
•

Aan het lidmaatschap is een jaarlijkse bijdrage verbonden. Wijzigingen in
de contributie worden tijdens de ALV bekend gemaakt.
De jaarbijdrage is bij ALV-besluit op 19 juni 2019 als volgt vastgesteld:

Type
lidmaatschap

Voorwaarden

Bedrijfslidmaatschap

Bedrijven > 10 medewerkers
Bedrijven met 2 – 10 medewerkers
Bedrijven met 1 medewerker
Extra contactpersoon
Persoonlijke leden
Gepensioneerden ≥ 60 jaar
Studentleden

Persoonlijk
lidmaatschap
•

Contributie Maximaal
(prijspeil 2019 aantal
excl. BTW) contactpersonen
€ 1.500,- p.j.
5
€ 720,- p.j.
3
€ 375,- p.j.
1
€ 75,- p.j.
1
€ 109,- p.j.
1
€ 36,- p.j.
1
€ 36,- p.j.
1

Voor bepaalde evenementen kan apart een bijdrage worden gevraagd en/of (al
dan niet per bedrijfslid) een maximum aantal deelnemers verbonden zijn.

Artikel 6: Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt conform artikel 17 van de statuten bij
besluit van de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste een-derde gedeelte van de
leden der vereniging.
Artikel 7: Slotartikel

•
•
•

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur
Leden kunnen conform de statuten een algemene ledenvergadering bijeen
roepen, als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.
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