Lidmaatschapsreglement
Vastgesteld door de ALV van de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV)
op 12 maart 2016.
Dit reglement is gebaseerd op artikel 5, tweede lid en artikel 6 eerste lid van de
Statuten.

Artikel 1 – Leden
1. Leden van de VIV zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn als therapeut, coach
en/of trainer, als zelfstandig beroepsbeoefenaar dan wel in loondienst, en die zich
ten doel stellen om een 'optimale vitaliteit' en gezondheid van personen en/of
organisaties te bevorderen op alle terreinen van het leven (gebaseerd op een
holistische of integrale benadering, dus op het fysieke, emotionele, mentale en
spirituele vlak).
2. De VIV kent diverse categorieën gewone leden, aspirant leden en leden van
verdienste.
3. De diverse categorieën voor gewone leden worden nader ingevuld bij
bestuursbesluit, waarbij er per categorie een verschil bestaat in de mate van
professionalisering en de daaraan te stellen voorwaarden.
4. Over het lidmaatschap en de voortzetting daarvan, beslist het bestuur, eventueel
na advies van de door het bestuur ingestelde commissies.

Artikel 2 – Aspirant-leden
5. Therapeuten, coach en/of trainers die zich ten doel stellen om een “optimale
vitaliteit” en gezondheid van personen en/of organisaties te bevorderen
overeenkomstig artikel 1 lid 1, en die nog niet aan de toelatingseisen voldoen,
kunnen aspirant-lid van de vereniging worden.
6. Het bestuur geeft aan, zodra zij daartoe een verzoek heeft ontvangen, aan welke
voorwaarden zij zullen moeten voldoen en op welke wijze het aspirantlidmaatschap tot het gewone lidmaatschap kan leiden.
7. Over de toelating tot het aspirant-lidmaatschap en de beëindiging daarvan beslist
het bestuur.
8. Het aspirant-lidmaatschap vervalt van rechtswege indien niet binnen één jaar na
de dag van aanvang van het aspirant-lidmaatschap het volwaardig lidmaatschap
is aangevraagd en verkregen.

Artikel 3 - Leden van verdienste
De Algemene Ledenvergadering beslist op voordracht van het bestuur omtrent de
benoeming van een lid van de VIV als lid van verdienste en is daarbij niet
gebonden aan de hiervoor of elders genoemde lidmaatschapseisen. Leden van
verdienste hebben ter ledenvergadering een adviserende stem. Leden van
verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 4 - Aanvraagprocedure
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Een ieder, die lid wenst te worden van de vereniging, kan de aanvraagprocedure
starten via de verenigingswebsite (www.vivnederland.nl ).
Nadat de aanvraagkosten zijn ontvangen, gaat de aanvraagprocedure in.
Bij het niet doorzetten van de lidmaatschapsaanvraag worden er –i.p.v. de
aanvraagkosten- administratiekosten in rekening gebracht.
De aanvrager dient het aanvraagformulier voor lidmaatschap tezamen met alle
gevraagde stukken op te sturen naar het secretariaat, waarna de aanvrager hiervan
een bevestiging ontvangt plus een factuur voor de aanvraagkosten.
Nadat de aanvraagkosten alsmede het ondertekende aanvraagformulier met de
gevraagde stukken, zoals vermeld op het aanvraagformulier, zijn ontvangen wordt
de aanvrager uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
Indien men verhinderd is voor het toelatingsgesprek, kan dit tot 48 uur voor de
afspraak gemeld worden bij het secretariaat. De aanvrager wordt dan bij een
volgende toelatingsdag ingedeeld zonder dat daar kosten voor in rekening worden
gebracht. Besluit de aanvrager alsnog geen gebruik te willen maken van een
toelatingsgesprek dan wordt het bedrag minus kosten gerestitueerd.
Bij afmelding binnen 48 uur, bij wegblijven zonder berichtgeving of indien men niet
op de afgesproken tijd op het toelatingsgesprek verschijnt waardoor het gesprek
niet meer plaats kan vinden, wordt geen restitutie gegeven van de kosten. Voor
een nieuwe datum voor het toelatingsgesprek wordt een gereduceerd bedrag in
rekening gebracht.
Binnen twee weken na het toelatingsgesprek ontvangt de aanvrager de uitslag.
Bij afwijzing van het (naar categorie) gewenste lidmaatschap is restitutie van de
aanvraagkosten niet mogelijk.

Artikel 5 - Aanvraag voorwaarden
1. De aanvrager dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en dient bij
de aanvraag een recent uittreksel te overleggen, niet ouder dan 3 maanden.
2. De aanvrager dient een BTW-nummer te overleggen of een BTW-vrijstellingsbrief van
de Belastingdienst.
3. De aanvrager dient een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Deze mag niet ouder zijn dan 4 maanden en dient te zijn aangevraagd en verkregen
voor een lidmaatschap van de vereniging. De originele VOG wordt in het lid-dossier
bewaard en heeft een geldigheid van 5 jaar.

Artikel 6 – Lidmaatschap
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Het lidmaatschap leidt tot de verplichting tot betaling van de contributie alsook tot
de verplichte deelname aan een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
tenzij het lid een eigen verzekering hiervoor is aangegaan en daarvan jaarlijks
schriftelijk bewijs kan overleggen.
Indien het lidmaatschap aangegaan wordt na 31 maart van het lopende
verenigingsjaar is het lid contributie en/of de premie voor de collectieve
verzekering verschuldigd naar rato van het aantal resterende kwartalen, waarbij
het kwartaal van aanvang lidmaatschap wordt meegerekend.
Na betaling van de contributie en de premie voor de collectieve verzekering wordt
de aanvrager officieel ingeschreven als lid. De betalingsdatum van de contributie
geldt als inschrijfdatum.
Het lid heeft recht op een praktijklicentie.
Het lid heeft recht op een vermelding op de VIV-website. Hier horen ook inlogcodes
bij, zodat het lid op het afgesloten ledendeel van de VIV-website kan komen.

Artikel 7 - Beëindiging lidmaatschap
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Het lidmaatschap wordt voor een periode van tenminste een verenigingsjaar
aangegaan. Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt per direct beëindigd bij overlijden. Restitutie van
contributie en/of eventuele premie van de collectieve verzekering is niet van
toepassing.
Het lidmaatschap kan beëindigd worden door het VIV-lid of door de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap door het VIV-lid dient schriftelijk (per e-mail of per
aangetekende post) te geschieden. Het VIV-lid kan tegen het einde van het
kalenderjaar opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand,
maar opzegging kan ook met onmiddellijke ingang in de loop van een
verenigingsjaar plaatsvinden. In dat geval blijft de jaarlijkse contributie en/of de
premie voor de collectieve verzekering voor het gehele jaar door het lid
verschuldigd.
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap van een lid op te zeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Het bestuur kan een lidmaatschap met onmiddellijk ingang beëindigen, indien het
lid niet voldoet aan de vereisten gesteld in de statuten, reglementen en nadere
regelingen van de vereniging alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Het bestuur kan een lid royeren op basis van een uitspraak van de tuchtrechter.
Bij beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur of bij royement vindt geen
restitutie plaats van de contributie en/of de premie van de collectieve verzekering.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van vorenstaande bepalingen in het
voordeel van het VIV-lid afwijken.
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