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Wij zijn blij met uw steun als lid van de VVD. De basis van ons land mag dan wel op orde zijn, maar we 

zijn er nog niet. Nu willen wij ervoor zorgen dat iedereen gaat voelen dat het beter gaat. Met uw bijdrage 

helpt u ons te blijven werken aan een beter en liberaler Nederland! 

 

DE CONTRIBUTIE 
Voor het bepalen van de hoogte van de contributie is de leeftijd van een lid op 31 december 

voorafgaande aan het contributiejaar van belang. De contributietarieven vindt u in het overzicht op de 

volgende pagina.  

 

LIDMAATSCHAPSGEGEVENS 
Ieder lid heeft zijn eigen relatienummer. Het is daarom van belang dat ieder afzonderlijk lid bij betaling 

van de contributie gebruik maakt van de persoonlijke (email) factuur. Is uw naam of (e-mail-) adres 

onjuist? Geef dit dan door aan de VVD-ledenadministratie. Uw facturen zijn altijd online in te zien op 

MijnVVD. Als huisgenoot (gezinslid, partner etc.) komt u in aanmerking voor een gereduceerd tarief. Wij 

verwijzen u hiervoor naar het onderstaande overzicht contributie 2017.  

 

INTRODUCTIELIDMAATSCHAP 
Sinds 1 juni 2017 is het mogelijk om introductielid te worden van de VVD. Je kunt dan kennismaken 

met het VVD-lidmaatschap voor slechts € 25,00. Dit lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je 

zit nergens aan vast. Het introductielidmaatschap is niet geldig voor jongeren onder 27 jaar en niet 

voor mensen die eerder lid zijn geweest. 

 
AUTOMATISCHE INCASSO EN BETALING IN TERMIJNEN   
U kunt uw contributie betalen via automatische incasso. U geeft eenmalig een machtiging af en uw 

facturen worden voortaan automatisch betaald. Uiteraard kunt u de automatische incasso stopzetten of 

wijzigen. Het machtigingsformulier kunt u downloaden op www.vvd.nl/betalen.  

 

Vanwege de regels die voor automatische incasso gelden moeten wij een ondertekend formulier 

ontvangen. Wijzigingen kunnen formeel alleen ingaan met ingang van het volgende contributiejaar. 

Belangrijk: de te naamstelling van uw rekening dient gelijk te zijn aan uw persoonlijke gegevens zoals 

vermeld in onze ledenadministratie.  

 

SAMENWERKING MET BUCKAROO ONLINE PAYMENT SERVICE 
In verband met de aanpassingen in het Europese betalingsverkeer en de hoge kosten van 

acceptgirobetaling, maken wij sinds 2014 gebruik van de diensten van Buckaroo Online Payment 

Services om de contributie-ontvangsten te verwerken. Daarom treft u voortaan ‘Stichting Derdengelden 

Buckaroo’ op uw rekeningafschrift aan. Het nut van een stichting Derdengelden bankrekening is 

tweeledig. Derdengelden betalingen kunnen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Uw 

betaling komt dus volledig ten goede aan de VVD. Daarom zal ook in 2016 u gevraagd worden uw 

contributie over te maken aan Stichting Derdengelden Buckaroo. Indien wij een e-mailadres van u 

hebben, versturen we de contributiefactuur per e-mail. 

 

VERMINDERING VAN DE CONTRIBUTIE 
In uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke contributieverlaging. De 

mogelijkheid tot betalen van een lagere jaarlijkse bijdrage kan slechts voortduren zolang de financiële 

omstandigheden daartoe aanleiding geven. Aanvraag voor een tijdelijke contributieverlaging dient te 

lopen via het Algemeen Secretariaat en wordt bij hoge uitzondering verleend door de landelijke 

penningmeester van de VVD.  

  

http://www.vvd.nl/betalen


 

CONTRIBUTIEBIJSLUITER 2017 
 

TOESLAG VVD-BESTUURDERSVERENIGING 

Leden met een politieke functie worden automatisch lid van de VVD-Bestuurdersvereniging. Voor dit 

lidmaatschap is een toeslag op de standaard VVD-contributie vereist, waarvan de hoogte door de 

algemene vergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging wordt bepaald. De contributietarieven voor 

leden van de VVD-Bestuurdersvereniging vindt u in het overzicht contributie 2017. 

 

CONTACT 
Heeft u  vragen of wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie van de VVD. 
 
Adres:     Postbus 30836, 2500 GV Den Haag 
Telefoon: 070 - 3613061 
E-mail:     contributie@vvd.nl  

 

CONTRIBUTIE 2017 

  

Termijn Jaar Half jaar Maand* 
        

t/m 26 jaar   € 35,00 € 17,50 € 2,92 

          

27 t/m 69 jaar   € 118,00 € 59,00 € 9,83 

          

70 jaar en ouder    € 61,50 € 30,75 € 5,13 

          

Vermindering gezinslid / 
Huisgenoot 

  € 61,50 € 30,75 € 5,13 

          

Leden VVD-
Bestuurdersvereniging** 

  € 120,00 € 60,00 € 10,00 

          

Buitengewone leden  
VVD-Bestuurdersvereniging** 

  € 57,00 € 28,50 € 4,75 

     

Introductielidmaatschap***  € 25,00   

 
* Betaling in maandelijkse termijnen is uitsluitend mogelijk per automatische incasso. 

** Voor leden van de VVD Bestuurdersvereniging (VBV) wordt de contributie aan de VVD vermeerderd 

met de contributie aan de VBV. Bijvoorbeeld: een lid van de VBV van 32 jaar krijgt een contributienota 

van €238 (€ 118 + €120). 

*** Het introductielidmaatschap kan aangegaan worden tot en met 31 december 2017, loopt t/m 31 mei 

2018 en stopt automatisch. Het introductielidmaatschap is niet geldig voor jongeren onder 27 jaar en 

niet voor mensen die eerder lid zijn geweest. 

  

mailto:contributie@vvd.nl
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GECOMBINEERD LIDMAATSCHAP VVD-JOVD 2017 

  

Termijn Jaar Half jaar Maand* 
        

 Gecombineerd lidmaatschap VVD-
JOVD t/m 26 jaar** 

  € 40,00 € 20,00 € 3,33 

          
 
* Betaling in maandelijkse termijnen is uitsluitend mogelijk per automatische incasso. 

** Leden van de JOVD tot en met 26 jaar kunnen ook lid worden van de VVD. Zij krijgen dan dezelfde 
rechten als gewone leden van de VVD van dezelfde leeftijd.  
 


