
[Geef tekst op] 

 

  

Voorstel voor gepensioneerden om de NVST te kunnen blijven volgen 

middels een jaarlijkse donatie van 25% van het lidmaatsschapsgeld.  
 

Dit jaar kwam een vraag van Anja van der Vlist of de NVST een mogelijkheid heeft voor mensen 

die met pensioen zijn, om toch lid te blijven van de NVST, vergelijkbaar met de NVLF.  De NVLF 

heeft hiervoor een apart lidmaatschap in het leven geroepen, waarvoor 25% van het normale tarief 

voor wordt betaald. Ook het EFS heeft een vergelijkbare regeling. 

 

Een lidmaatschap van de NVST (nu €115 per jaar) kan voor mensen die geen inkomsten meer 

hebben uit het werk best prijzig zijn. Als een percentage van 25 aangehouden wordt, komt dat nu 

neer op €28,75 per jaar.  

 

Als Bestuur van de NVST stellen we voor om hiervoor geen aparte categorie aan te maken naast lid, 

apsirant-lid, begunstiger of erelid, daar dat allerlei wijzigingen vraagt van het huishoudelijk 

reglement of statuten. Maar door het in te stellen als donatie, is het eenvoudig in te voeren. 

 

Als Bestuur vinden we het belangrijk om mensen deze mogelijkheid te bieden, om zodoende de 

werkzaamheden van de NVST breed uit te dragen. Andersom kan het ook zijn dat deze groep 

gepensioneerden informatie aan de NVST kan geven uit het verleden, dat voor het heden van belang 

is.  

 

Er zijn nu zeker 2 mensen die hiervan gebruik willen maken en wellicht meer in de toekomst. Ook 

mensen die in de afgelopen jaren hun lidmaatschap opgezegd hebben als gevolg van pensionering 

kunnen hierover nog geïnformeerd worden.  

 

Het voorstel is dat zowel begunstigers als leden van de NVST na hun pensionering na donatie van 

25% van het lidmaatschapsgeld de maandelijkse Nieuwsbrief van de NVST kunnen blijven 

ontvangen, de ALV (zonder stemrecht) bij kunnen wonen en ook de studiemiddagen kunnen 

bezoeken.  Mochten de plekken bij een studiemiddag gelimiteerd zijn door bepaalde regels, dan 

hebben zij daar geen recht op. Het gaat met terugwerkende kracht in per 2020.  

 

Tijdens de ALV zal gestemd gaan worden over dit voorstel.  
 


