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Lidmaatschappen 
 
Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant (FiDiB) kent twee soorten lidmaatschappen, namelijk een 
persoonlijk lidmaatschap en een bedrijfslidmaatschap. 
 
Het persoonlijke lidmaatschap staat open voor alle individuen die werkzaam e/o betrokken zijn binnen de 
financiële sector, zoals bemiddelaars en adviseurs. Maar ook medewerkers van banken, verzekeraars, 
notarissen- en advocatenkantoren. 
 
De contributie bedraagt in 2018 € 60, = Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering voor 
het desbetreffende kalenderjaar. De contributie wordt geïncasseerd in de maand februari. Vanaf 2019 wordt € 
5, = extra gerekend als er geen toestemming is gegeven voor automatische incasso. Het lidmaatschap loopt 
jaarlijks van 1 januari t/m 31 december, met 1 maand schriftelijke opzegtermijn. Tot 1 december kan dus 
worden opgezegd zonder extra kosten voor het jaar erop. Tussentijds kan niet worden beëindigd. Lid worden 
kan op ieder gewenst moment tegen betaling van de jaarlijkse contributie. 
 
Het bedrijfslidmaatschap staat open voor alle bedrijven binnen de financiële sector. Bedrijfsleden zijn leden, 
zoals in artikel 5.2 van de statuten, die een bedrijfslidmaatschap van het bestuur hebben gekregen. Het bestuur 
stelt vast, welke gegevens bij een aanvraag dienen te worden verstrekt. Het bedrijf levert in ieder geval een 
bijgewerkte lijst aan met gegevens van de eigenaar(s)/management en haar medewerkers. 
 
De contributie is vanaf 2018 afhankelijk van het aantal werkzame personen inclusief DGA’s, zoals in bijgevoegd 
overzicht is aangegeven, wat jaarlijks in de maand december wordt verstrekt. De Algemene Vergadering stelt 
jaarlijks de bedrijfscontributie vast voor het desbetreffende kalenderjaar. Deze contributie wordt automatisch 
geïncasseerd in de maand februari, geeft recht op 1 persoonlijk lidmaatschap (DGA) en 1 Beursbengel en loopt 
jaarlijks van 1 januari t/m 31 december, met 1 maand schriftelijke opzegtermijn. Tot 1 december kan dus 
worden opgezegd zonder extra kosten voor het jaar erop. Tussentijds kunnen mutaties worden doorgegeven, 
waarbij voor nieuwe werkzame personen een suppletie contributie in rekening gebracht wordt, tenzij al voor 
het juiste aantal werkzame personen betaald is.   
 

 
 

Cursussen en bijeenkomsten 
 
Alle leden kunnen zich alleen via de website aanmelden c.q. inschrijven voor door FiDiB georganiseerde 
cursussen en bijeenkomsten. Dit is de enige manier van inschrijven om garandeert deel te kunnen nemen.  
 
Indien een ingeschreven lid niet aanwezig is bij het desbetreffende event, zal FiDiB de gemaakte kosten in 
rekening brengen. Indien een ingeschreven lid zich afmeldt voor het desbetreffende event, behoudt FiDiB zich 
het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen. In situaties waarin het huishoudelijk reglement 
niet voorziet, beslist het bestuur.     


