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Aanleiding 
 
De ALV van 25 januari 2018 heeft het bestuur verzocht om criteria op te stellen voor het 
lidmaatschap van geassocieerde leden en buitengewone leden.  
Op 14 juni 2018 is een concept voorstel besproken en is besloten deze met inachtneming van het ter 
vergadering besprokene vast te stellen. De hieronder genoemde criteria gelden in aanvulling en 
verduidelijking van hetgeen is voorzien in de statuten (artikel 4.1) aangaande het lidmaatschap ." 
 
Hieronder zijn de criteria opgenomen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen. 
 
 
Criteria voor geassocieerd lidmaatschap 
 

 Het geassocieerd lidmaatschap is voorbehouden aan organisaties, bedrijven en instellingen 
die in Nederland zijn gevestigd. 
  

 Onderstaande criteria worden gehanteerd door het bestuur bij de beoordeling van een 
verzoek om geassocieerd lidmaatschap bij Fenelab: 

 
- Men verricht een dienstverlening of is anderszins werkzaam in de branche van de gewone 

leden 
- Per werkveld kan er maximaal één organisatie geassocieerd lid zijn van Fenelab. Dit geldt niet 

voor de organisaties / werkvelden die reeds zijn aangesloten bij Fenelab. 
- In het geval dat een organisatie meer werkvelden beslaat, beslist het bestuur welk werkveld 

het geassocieerde lid vertegenwoordigt. 
- Het bestuur houdt een register bij van de geassocieerde leden gekoppeld aan een werkveld 
- Men voldoet aan de bepalingen zoals zijn opgenomen in de statuten van Fenelab. 
- Het aantal geassocieerde leden overstijgt niet 10% ten opzichte van het aantal gewone 

leden. 
 

 Met in achtneming van voornoemde criteria beslist de ALV te allen tijde over toetreding van 
een geassocieerd lid tot de vereniging op voordacht van het bestuur. 
 

 Eens per drie jaar wordt het aantal geassocieerde leden geëvalueerd. 
 

 
Criteria voor buitengewoon lidmaatschap 
 

 Het buitengewoon lidmaatschap van Fenelab is voorbehouden aan personen die in 
Nederland gevestigd zijn. 
 

 Het betreft een persoon die niet meer werkzaam is voor een lid van Fenelab – in de regel als 
gevolg van pensionering - echter wel betrokkenheid blijft behouden bij en namens Fenelab. 
 

 De ALV neemt een besluit ter vaststelling inzake een persoon voor het buitengewoon 
lidmaatschap op voordracht van een organisatie. Het bestuur adviseert de ALV ter zake. 


