INFORMATIE LIDMAATSCHAP VEBON-NOVB
A. VEBON-NOVB
Statutair is gesteld, dat lid kunnen worden van VEBON-NOVB:
 Gewone leden: in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of nietrechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die als fabrikant, assemblagebedrijf, officiële
importeur, dealer, beveiligingsinstallateur of distributeur dan wel dienstverlener, moeten worden
aangemerkt met betrekking tot beveiliging1 en of veiligheid;
 Geassocieerde leden: in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of
niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen, die werkzaam zijn op het gebied van
beveiliging en veiligheid, doch die uit hoofde van hun bedrijf niet in aanmerking komen voor het
gewone lidmaatschap. Buitengewone leden, ook wel geassocieerde leden, hebben geen stemrecht;
 Aspirant-leden: in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen,
rechtspersonen of niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die aan alle eisen voor het
gewone lidmaatschap voldoen, doch (nog) niet over de benodigde bedrijfserkenningen dan wel
certificaten beschikken. Het aspirant-lidmaatschap is gedurende maximaal twee jaar mogelijk. Indien
aspirant-leden alsdan niet voldoen aan alle vereisten voor het gewone lidmaatschap, wordt het
aspirant-lidmaatschap opgezegd. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
VEBON-NOVB heeft tot doel
Het behartigen van de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van de leden op
het gebied van beveiliging en (brand)veiligheid. VEBON-NOVB wil de komende jaren de
naamsbekendheid uitbouwen en zich verder profileren als “de Nederlandse vereniging van
ondernemers voor alle beveiligingsvraagstukken”. VEBON-NOVB beoogt niet het maken van winst.
De ledenvergadering en het algemeen bestuur
Ieder jaar worden er twee ledenvergaderingen georganiseerd: een winterledenvergadering in de maand
januari en een zomerledenvergadering in de maand juni.
Het algemeen bestuur VEBON-NOVB bestaat uit ten minste vijf leden.

1

Onder beveiliging wordt verstaan: activiteiten gericht op seriematige voortbrenging van componenten en/of systemen die
volgens specificatie van de (industriële) afnemer worden toegepast in diens producten.
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

1

B. VAKGEBIEDEN, MARKTEN EN THEMAGROEPEN
Het lidmaatschap is bedoeld voor ondernemingen actief in een of beide vakgebieden van VEBONNOVB:
 Brandveiligheid (Safety)
 Veiligheid (Security)
Voor het lidmaatschap van één of meerdere VEBON-NOVB-markten (zie pagina 4) kunnen eventueel
aanvullende criteria gelden. Omtrent toelating tot enige markt(en) en/of themagroepen besluit de
desbetreffende sectie en/of het algemeen bestuur VEBON-NOVB.

Contributieoverzicht 2017*
Twee soorten lidmaatschap
Basis lidmaatschap
Het VEBON-NOVB-lidmaatschap is er al vanaf € 985,- per jaar voor een basislidmaatschap van één
markt(sectie). Participeren in meerdere markten/secties is mogelijk. Per extra markt/sectie bedragen de
lidmaatschapskosten € 985,-.
Voor dit bedrag maakt u gebruik van vele lidmaatschapsvoordelen, zoals actuele informatie over
branche ontwikkelingen, toegang tot een breed netwerk, belangenbehartiging en diverse
kortingsregelingen waaronder opleidingen.
Elk lid is bij toetreding een éénmalig entreegeld verschuldigd. Dit entreegeld is voor 2017 vastgesteld op
€ 225,-.
Het basis lidmaatschap staat open voor volgens de statuten genoemde gewone en/of geassocieerde
leden, zijnde in of buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of nietrechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die aan alle eisen voor het gewone lidmaatschap
voldoen, maar kiezen voor een beperkte vorm van lidmaatschap.
Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor bedrijven die bijvoorbeeld niet willen meedraaien in de
volledige vergadercircuits van VEBON-NOVB of (nog) niet aan de statutaire voorwaarden voldoen.
Deze bedrijven hebben wel de wens om op de hoogte te worden gesteld van ontwikkelingen binnen de
vereniging.
Het basis lidmaatschap biedt:
 Toegang tot de 2 jaarlijkse algemene ledenvergaderingen
 Algemene informatie
 Informatie van de aangesloten sectie
 VEBON-NOVB label
 Netwerken
 Stimulering thema veiligheid en technologietoepassingen met partners
 Lobby
 Promotie
 Financiële ledenvoordelen
 Marktinformatie
 Ledenservice
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
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Premium lidmaatschap
Een premium lidmaatschap biedt daarnaast extra voordelen zoals het hebben van stemrecht, toegang
tot sectievergaderingen en actief de koers van VEBON-NOVB bepalen door zitting te nemen in een van
de werkgroepen, denktanks en/of themagroepen. Het premiumlidmaatschap bedraagt € 3.300,- per jaar
bij max. 50 fte.
De lidmaatschapskosten van VEBON-NOVB zijn per 1 januari 2017 vastgesteld op:
•
€ 3.300,- per jaar, bij maximaal 50 werknemers (fte)
•
€ 4.025,- per jaar, bij maximaal 100 werknemers (fte)
•
€ 4.750,- per jaar, bij meer dan 100 werknemers (fte).
Deze bedragen zijn inclusief de lidmaatschapskosten van een vakgebied/sectie.2
Het lidmaatschap van meerdere vakgebieden/secties is mogelijk. Per extra vakgebied/sectie bedragen
de lidmaatschapskosten € 1.450,- per jaar. Het eenmalig entreegeld voor het lidmaatschap VEBONNOVB bedraagt € 450,-.
Het premium lidmaatschap staat open voor volgens de statuten genoemde gewone leden, zijnde in of
buiten Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of niet-rechtspersoonlijkheid
bezittende vennootschappen die als fabrikant, assemblagebedrijf, officiële importeur, dealer,
distributeur, installateur dan wel dienstverlener, worden aangemerkt met betrekking tot beveiliging of
veiligheid en tevens voldoen aan de specifieke vereisten genoemd in artikel 5 lid 2 van de statuten.
Het premium lidmaatschap geeft de mogelijkheid te participeren in een of meerdere secties.
Het premium lidmaatschap biedt:
 Alle voordelen van het basislidmaatschap, plus extra voordelen zoals:
 Toegang tot alle (sectie)vergaderingen, waarbij aangesloten
 Participeren in thema- en werkgroepen, commissies en denktanks (meebeslissen)
 Stemrecht

2

Vanwege specifieke uitgaven van de sectie sprinklertechniek, wordt voor leden van die sectie een aanvullend
projectbudget gerekend.
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
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VEBON-NOVB: markten, vakgebieden en themagroepen
De ondernemersvereniging VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische
(brand)veiligheid in Nederland. Een vereniging die de leden onderling bindt en een vereniging die
bijdraagt aan de verbinding van de branche met de samenleving.

Brandveiligheid
Markt Bouwkundig
*

Vakgebied Rookbeheersingssystemen
Niet het vuur zelf maar rook en hitte zijn bij brand het grootste gevaar voor mens en dier. Leden
bieden een gecontroleerde vorm van brandventilatiesystemen; met resultaat.

*

Vakgebied Brandwerende Doorvoeringen
De leden stellen zich tot doel een herkenbare, minimum kwaliteitsstandaard voor brandwerende
doorvoeren op de Nederlandse markt. Branddoorvoeren hebben tot doel voor een bepaalde
tijdsduur, vuur- en/of rookverspreiding tussen verschillende ruimten te verhinderen dan wel te
beperken.

Markt Preventie
*

Vakgebied Branddetectie, Brandmeldcomponenten en Ontruimingsalarmsystemen
Actief daar waar de veiligheid van mensen en de continuïteit van de samenleving een rol speelt. De
hoge kwaliteit wordt onderstreept door het bereiken van het niveau van ‘Erkend
Branddetectiebedrijf’. Tevens een markt met als oogmerk het leveren van kwaliteitsproducten die
een toegevoegde waarde geven aan het functioneren van brandveiligheidsinstallaties.

*

Vakgebied Huis(rook)melders
Hier zijn alle vooraanstaande producenten en leveranciers van rookmelders in Nederland
verzameld. Zij beogen vanuit een gezamenlijk standpunt, met objectieve informatie en waar
mogelijk samen met overheden, toe te werken naar een hogere brandveiligheid voor zowel de
consument als professionele markt.

Markt Repressie
*

Vakgebied Kleine Blusmiddelen
Vertegenwoordigt een productgroep die te betitelen is als klein maar doeltreffend. De leden van
deze sectie leveren alle denkbare producten, service en onderhoud op het gebied van kleine
blusmiddelen.

*

Vakgebied Speciale Blusinstallaties
Gespecialiseerd in het leveren en installeren van blusinstallaties die in een complexe omgeving
moeten functioneren.

*

Vakgebied Sprinklertechniek (VSI & FSS)
Vertegenwoordigt de installateurs van sprinklersystemen. De leden van deze sectie leveren
sprinklersystemen die zorgen voor een brandveilige werk- en leefomgeving en die vakkundig zijn
ontworpen, aangelegd en onderhouden.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
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*

Vakgebied Woningsprinkler i.o. (VWI)
Vertegenwoordigt een groep van installateurs van woningsprinklersystemen. Anders dan
traditionele sprinklersystemen die gericht zijn op bescherming van gebouwen en mensen, worden
woningsprinklerinstallaties toegepast met als primaire doel veilig vluchten van bewoners.

Vakgebied Beveiliging
Markt Signalering
*

Vakgebied Zorgsystemen
Deze bedrijven zijn alle producenten en leveranciers van zorgsystemen. Waarbij m.n. voor
leveranciers geldt dat zij een duidelijke continuïteit op de markt van zorgsystemen dienen na te
streven en dit combineren met een importeur schap dan wel exclusieve vertegenwoordiging in
Nederland.

*

Vakgebied I&O Componentenleveranciers
Leden die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie, levering en ondersteuning van
kwalitatief hoogwaardige alarmsystemen.

*

Vakgebied Elektronisch Toegangsbeheer
De bedrijven houden zich bezig met toegangsbeheer welke vereist is in vele situaties. Gebouwen,
recreatieobjecten en parkeergelegenheden zijn slechts enkele voorbeelden.

*

Vakgebied CCTV/VSS
Deze leden van “Closed Circuit Television” (CCTV/VSS) zijn gespecialiseerd in alle relevante
aspecten: van advisering tot oplevering en onderhoud van camera-observatie systemen. De
begrippen: waarnemen, herkennen en identificatie zijn bekend terrein.

Markt Systemen
*

Vakgebied Bouwplaats beveiliging
Deze leden leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit (diefstal, inbraak
en vernieling) op bouwplaatsen en werken aan een erkenningsregeling rond convenant Bouwplaats
beveiliging.

*

Vakgebied Solutions
Deze leden houden zich bezig met advies, ontwerp, bouw en after-sales service voor
gecompliceerde niet alledaagse toepassingen op beveiligingsgebied.

Markt Toezicht
*

Vakgebied MARC's (PAC's en Toezichtcentrales)
De aangesloten bedrijven bieden diensten als ‘alarmcentrale service’ en ‘bewaking op afstand’ en
zijn 24 uur per dag paraat.

*

Vakgebied Veiligheidstoezicht
De leden realiseren veiligheid op het werk, leveren expertise en verzorgen brandwachten ter
plaatse, maar denken en werken daarnaast vanuit een breder blikveld in oplossingen/concepten.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
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Algemeen
*
*
*
*

Advies
Installatiewerk
Bewakingsbedrijven
Inspectiebureau’s

CONTACTGEGEVENS VEBON-NOVB
Postadres:
VEBON-NOVB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER
Bezoekadres:
VEBON-NOVB
Zilverstraat 69
2713 RP ZOETERMEER
Communicatie:
Telefoon:
088-4008450
E-mail:
info@vebon-novb.nl
Internet:
www.vebon-novb.nl
Contactpersoon
E. (Erwin) Schoemaker
Directeur VEBON-NOVB

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
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