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Reglement wervingsactie VPW 
 
 
1. Begrippen 

 
Bestuur  Het bestuur zoals bedoeld in Artikel 11 van de statuten van de
   VPW. 

 
Besluit  Een besluit zoals bedoeld in Artikel 12 van de statuten van

   de VPW.   
 
Leden   De leden zoals bedoeld in Artikel 7 van de statuten van de 

   VPW. 
 

VPW Vereniging van Personeel werkzaam op het Gebied van 
Verkeer en Waterstaat zoals bedoeld in Artikel 1 van de 
statuten van de VPW. 

 
Wervingsactie De wervingsactie behorende bij dit reglement. 

 
Welkomstbonus Bonus die men ontvangt door lid te worden van de VPW. 
 

Wervingsbonus Bonus die men ontvangt wanneer leden een nieuw lid werven. 
 

Werver Lid die een nieuw lid werft tijdens deze actie.  
 
 

2. De looptijd  
 

De wervingsactie en het reglement wervingsactie VPW gaan in, nadat het VPW 
bestuur dit bij besluit heeft bekrachtigd.  

(Vergadering 20-04-2021: Actie gaat 01-05-2021 in) 
 
De wervingsactie en het reglement wervingsactie VPW zullen na het bekrachtigde 

besluit aangekondigd worden via de gebruikelijke communicatie kanalen van de 
VPW. 

 
De actie loopt, totdat het bestuur deze wervingsactie beëindigt bij een 
bekrachtigd besluit en via enig of meerdere van de gebruikelijke communicatie 

kanalen heeft aangekondigd. 
 

 
3. Wervingsactie 
  

Nieuwe VPW leden krijgen éénmalig een welkomstbonus te waarde van €25,-. 
Nieuwe leden verbinden zich voor een minimaal 1 jaar durend lidmaatschap aan 

de VPW. 
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Betaling van de contributie geschiedt volgens automatische incasso. 
Alleen het rekening nummer van de automatische incasso kan gebruikt worden 

voor het storten van de welkomstbonus. 
 

Indien bij het geworven lid, zijn/haar eerste automatische afschrijving is voltooid 
en daarmee het lidmaatschap een feit is, wordt de welkomstbonus voldaan. 
Hierna kan het nieuwe lid andere leden werven met aanspraak op de geldende 

wervingsbonus. 
 

Indien nieuwe leden een ander werven zijn hierop de reglementen van 
toepassing zoals beschreven in dit wervingsactiereglement. 
Op het nieuwe lid zijn alle regels van kracht zoals vastgelegd in de statuten van 

de VPW. 
  

De werver krijgt per geworven lid een wervingsbonus ter waarde van €75,-. 
Het is VPW leden toegestaan meerdere nieuwe leden te werven. 

 
Op de werver is tijdens de wervingsactie naast de algemene regels vastgelegd in 
de statuten van VPW ook dit reglement wervingsactie van toepassing. 

 
Het is slechts éénmaal mogelijk via deze actie lid te worden van de VPW (zie 

uitgesloten van de actie) 

 
 
4. Uitgesloten van de actie 
 
VPW leden die tijdens de looptijd van deze actie het lidmaatschap opzeggen en 

binnen deze looptijd van de actie wederom een lidmaatschap aangaan, zijn 
uitgesloten van deze wervingsactie en zullen derhalve geen welkomstbonus 

ontvangen, de werver van deze uit- en wederom intredende leden binnen de 
wervingsactie termijn zal hierbij dan ook geen wervingsbonus ontvangen. 

 
 


