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Lidmaatschap en contributie
1. Aanvragen
lidmaatschap

a. Van de VPRA, Brancheorganisatie voor public relations/communicatie-adviesbureaus,
kunnen lid worden bureaus, inclusief zogenoemde eenmanszaken/zelfstandige
adviseurs, die ongeacht hun rechtsvorm uitsluitend of in combinatie met andere
disciplines diensten aanbieden op het terrein van de public relations of deelgebieden
daarvan. De activiteiten op het terrein van public relations dienen de helft of meer van
het totaal der activiteiten te omvatten.
b. Bureaus die tot een groep behoren, kunnen zich zowel tezamen met de andere bureaus
die tot de groep behoren voor een groepslidmaatschap als elk voor een afzonderlijk lidmaatschap aanmelden.

2. Voorwaarden
lidmaatschap

1a. Leden van de VPRA moeten primair in staat zijn om op het terrein van public relations
adviezen te verstrekken aan opdrachtgevers.
1b. Tot het bestuur van het bureau dient minimaal één persoon te behoren die het niveau
heeft van senior communicatiemedewerker, zoals beschreven in de Beroepsniveauprofielen van de Beroepsvereniging voor Communicatie/Vereniging van Overheidscommunicatie.
1c. Het bureau moet zijn ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland.
1d. Het bureau dient tenminste twee jaar te hebben geopereerd onder dezelfde leiding.
1e. De honorariumomzet voor de public relations/communicatie-activiteiten van het bureau
dient tenminste EUR 90.000 te bedragen. Het bureau dient op dit punt een verklaring
van een accountant of administratiekantoor over te leggen.
1f. Het aantal opdrachtgevers van het bureau moet minimaal vier bedragen; geen van de
opdrachtgevers mag meer dan 50% van de honorariumomzet genereren. Het bureau
dient een lijst met opdrachtgevers over te leggen.
2. Bureaus die niet voldoen aan de voorwaarden d, e en f kunnen toetreden tot de VPRA als
kandidaatlid. Vervolgens moet binnen een periode van twee jaar worden voldaan aan
de voorwaarden voor het gewone lidmaatschap. Indien na twee jaar niet aan deze voorwaarden is voldaan dan heeft het bestuur de vrijheid van sub 1e en 1f af te wijken als op
andere gronden kan worden aangetoond dat de continuïteit en de onafhankelijkheid voldoende zijn gewaarborgd.
3. Voor bureaus die public relationsdiensten aanbieden in combinatie met andere disciplines, geldt dat het Reglement Gedragscode en de Leveringsvoorwaarden van de VPRA
uitsluitend van toepassing zijn op het leveren van diensten op het terrein van public relations.
4. Elk lid aanvaardt bij toetreding de Statuten, verplicht zich tot naleving van de
Gedragscode en andere reglementen, hanteert de Leveringsvoorwaarden van de VPRA,
onderwerpt zich aan de uitspraken van het College van Toezicht en aan de besluiten van
de Ledenvergadering.
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Lidmaatschap, vervolg
3. Procedure van
toelating

a. Aanvragen voor het lidmaatschap van de VPRA moeten schriftelijk worden ingediend bij
het Bestuur.
b. De aanvrager dient bij de lidmaatschapsaanvraag een ingevuld aanmeldingsformulier
met bijlagen te voegen.
c. Het secretariaat van de VPRA bevestigt – binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag – aan de aanvrager de ontvangst van zijn verzoek tot toelating.
d. Het secretariaat van de VPRA beoordeelt in eerste instantie of de aanvraag voldoet aan
de primaire eisen. Zo snel mogelijk daarna stelt het Bestuur de leden van de VPRA op de
hoogte van de lidmaatschapsaanvraag.
e. Leden die bezwaren hebben tegen het lidmaatschap van de aanvrager kunnen hiervan
binnen twee weken na de bekendmaking schriftelijk mededeling doen bij het Bestuur.
f. Binnen zes weken na ontvangst van de lidmaatschapsaanvraag die aan de primaire eisen
voldoet, bezoekt een vertegenwoordiging van het Bestuur de aanvrager voor een kennismaking en het verkrijgen van een mondelinge toelichting op het aanmeldingsformulier
en bijlagen.
g. Uiterlijk binnen vier weken na het onder lid f genoemde bezoek beslist het Bestuur over
de lidmaatschapsaanvraag en doet hiervan mededeling aan de aanvrager.
h. Indien het Bestuur een bureau lid afwijst, moet dit schriftelijk en met redenen omkleed
worden meegedeeld aan de aanvrager.
i. Tegen een negatieve beslissing van het Bestuur van de VPRA is voor de aanvrager van het
lidmaatschap beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering van de VPRA, uiterlijk
binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke afwijzing. Het beroep moet schriftelijk worden aangetekend, vergezeld van een motivatie.
j. De Algemene Ledenvergadering spreekt een bindend oordeel uit over het beroep.

4. Hertoetsing
lidmaatschap

a. In de Statuten van de VPRA zijn de redenen opgenomen waarom het lidmaatschap kan
komen te vervallen.
b. Leden zijn verplicht bij het Bestuur van de VPRA melding te maken van het volgende:
- het zich terugtrekken of toetreden van één of meer bestuurders uit resp. tot het
bureau, ook in het geval dat het bureau onder dezelfde naam wordt voortgezet;
- verandering van de statutaire naam of de doelstellingen van het bureau;
- een fusie tot een juridische eenheid met een ander bureau, al dan niet lid van de VPRA,
nationaal of internationaal, een overname of afsplitsing van het bureau.
c. In bovenstaande en in andere gevallen die het Bestuur daartoe aanleiding geven, kan het
Bestuur her toetsing van het lidmaatschap verlangen. Het betreffende lid dient hieraan
zijn volledige medewerking te verlenen.
d. Bestuurders die zich uit een VPRA-bureau terugtrekken en zich opnieuw zelfstandig vestigen ook al wordt het nieuwe bureau onder de oude naam voortgezet, moeten opnieuw
het lidmaatschap aanvragen.
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Lidmaatschap, vervolg
e. Bij elke hertoetsing van het lidmaatschap gelden dezelfde procedure en criteria als bij het
aanvragen van het lidmaatschap van de VPRA. Eventuele bijzondere voorwaarden
bij de hertoetsing van het lidmaatschap worden vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering.

5. Contributie:

Voor de contributieheffing zijn vier schijven vastgesteld.
Voor 2010 gelden de volgende contributies (exclusief BTW):
<= 2 werkzame personen
2,1 - 5 werkzame personen
5,1 - 10 werkzame personen
>= 10 werkzame personen

3
3
3
3

-----

Het eenmalig verschuldigde entreegeld, te betalen bij toetreding tot gewoon lid,
bedraagt 50% van de voor het lid geldende jaar contributie.
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