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Lidmaatschap
Lidmaatschap
U overweegt lid te worden? Doen. Hieronder staan een aantal redenen opgesomd die uw
overwegingen vergemakkelijken.
Wat betekent de VMHP voor haar leden?

Invloed
- op landelijk niveau als het gaat om de specifieke positie van middelbare en hogere politieambtenaren binnen de CAO
op het gebied van rechtspositie en sociale zekerheid
- via het afdelingsbestuur op landelijke standpunten
- op regionaal beleid via deelname aan medezeggenschap
- op prioriteiten en standpunten tijdens de afdelingsbijeenkomsten en de Algemene (leden)Vergadering
Belangenbehartiging
- individuele en juridische belangenbehartiging
- agenderen van specifieke belangen van administratief- en technisch personeel
Informatie
- deze VMHP-internetsite
- 'VMHP-nieuws', het maandelijks bulletin met nieuws en achtergrondinformatie
- 'Perspectief', maandblad van de CMHF
- notulen van het afdelingsoverleg
- algemeen vanuit het VMHP-netwerk
- deelname aan de VMHP-Group en sub-groepen op LinkedIn
Studie- en verenigingsactiviteiten
Regelmatig organiseert de VMHP binnen en buiten afdelingsverband (studie)activiteiten voor haar leden. U kunt hier
aan deelnemen maar u kunt ook zelf initiatieven ontplooien. Vanuit het bestuur van de vereniging kunt u in alle opzichten
op enthousiaste ondersteuning rekenen.

Ontspanning
- feestelijk programma na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Korting
- profiteren van aantrekkelijke kortingen op verzekeringen via het contract dat de CMHF heeft afgesloten met de
OHRA.
Contributie
- de contributie bedraagt &euro; 12,== per maand.
- betaling via een incassomachtiging: &euro; 10,80 per maand. (vervalt op 31 december 2013)
- de contributie voor post-actieven bedraagt &euro; 44,-- per jaar. Bij betaling per incasso-machting: &euro; 39,20 per
jaar (vervalt per 31 december 2013)
- nieuwe leden krijgen gedurende de eerste twee jaar 50% korting. Deze korting vervalt per 1 juni 2013 voor nieuwe
leden die geen zakgeldregeling hebben. De kortingen die nu lopen blijven gedurende hun looptijd gehandhaafd.
- donateurs met ontvangst van het verenigingsblad betalen &euro; 60,- per jaar
U kunt hier uw lidmaatschap
aanvragen of meer informatie over de VMHP aanvragen.

http://vmhp.nl
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