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• Het persoonlijk lidmaatschap van de NVB wordt gekoppeld aan een abonnement op IP: 

o In het lidmaatschap van de NVB à 95 euro per jaar wordt het abonnement op IP 

ingebouwd.  

Opbrengst voor de NVB: 65 euro per jaar; opbrengst voor IP: 30 euro per jaar. 

o Studenten en mensen die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen 

lid/abonnee worden voor 47,50 euro.  

Hiervan gaat 25 euro naar de NVB en 22,50 euro naar Cramwinckel. 

o NVB leden kunnen kiezen voor een opt out: zij krijgen 10 euro korting op het 

lidmaatschap en betalen jaarlijks 85 euro.  

Opbrengst voor de NVB: 75 euro per jaar; opbrengst voor IP: 10 euro per jaar. 

o Deze regeling gaat in op 1 september 2012 en geldt voor alle nieuwe leden van de 

NVB en alle nieuwe abonnees van IP.  

 

Voor bestaande abonnees van IP en persoonlijke leden van de NVB geldt: 

� Cramwinckel biedt de abonnees aan overeenkomstig de bovengenoemde 

regeling het bestaande abonnement om te zetten in de nieuwe vorm; 

� NVB biedt de leden aan overeenkomstig de bovengenoemde regeling het 

bestaande lidmaatschap om te zetten in de nieuwe vorm; 

� Bestaande  abonnees en leden (peildatum 1 september 2012) die ervoor 

kiezen niet van de regeling gebruik te willen maken, kunnen onder de huidige 

condities hun abonnement of lidmaatschap continueren. Cramwinckel en 

NVB zullen deze abonnees en leden in het vierde kwartaal van 2012 

benaderen om hen het nieuwe pakket uit te leggen en aan te bieden. 

• Het institutioneel lidmaatschap van de NVB is al gekoppeld aan afname van één of meer 

abonnementen van IP.  

De bestaande regeling blijft voor de looptijd van de nieuwe afspraken van kracht. 

• Cramwinckel en NVB komen verder overeen: 

o Afstemming en overleg te voeren omtrent het sponsorbeleid rondom IP. 

o Afstemming en overleg te voeren omtrent advertentie-acquisitiebeleid rondom IP.  

o Jaarlijks een IP special issue voor het NVB congres en de publiciteit rondom het 

congres te laten verzorgen door Cramwinckel. 



o Een NVB corporate katern te publiceren van 1-2 pagina’s in iedere editie van IP, onder 

redactie van de NVB. 

o NVB leden krijgen korting op lezingen en workshops georganiseerd door IP. 

o IP en NVB en beroepsverenigingen waarmee de NVB samenwerkt participeren in de 

gezamenlijke informatiekalender.  

o NVB publiceert IP-nieuws ook op de NVB website met link naar artikel op IP-site. 

 

Deze samenwerking is niet exclusief: beide partijen zijn gerechtigd om vergelijkbare afspraken met 

derde partijen te maken. Partijen informeren elkaar over deze afspraken. 


