
MEERwaarde voor begunstigers 

U kunt een verzoek om begunstiger te worden 
indienen bij ons secretariaat via info@cumela.nl. 

Vermeld in uw mail duidelijk:
• de naam van uw bedrijf
• de contactpersoon
• de adresgegevens
•  de contactgegevens (telefoon, e-mail,

websiteadres)
•  een motivatie waarom u graag begunstiger wilt

worden

Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in 
behandeling genomen. Wij streven ernaar 
u binnen zes weken te informeren of u bent
toegelaten als begunstiger.

 2019 

Eenmalige toetreding ten behoeve van het 
begunstigerschap in het eerste jaar € 950 

Bedrag per jaar bij continuering van het 
begunstigerschap € 500 

De statuten van CUMELA Nederland kennen een categorie begunstigers. Deze bestaan uit 
personen of bedrijven die niet in aanmerking komen voor een gewoon lidmaatschap, maar er wel 
prijs op stellen CUMELA Nederland te steunen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen.

Als begunstiger heeft u toegang tot onze ledenvergaderingen, zowel landelijk als van de secties en 
de provinciale afdelingen. Begunstigers hebben geen stemrecht. Verder zijn op begunstigers een 
aantal statutaire bepalingen van toepassing. Wilt u hierover meer weten? Bekijk dan de statuten, 
die u kunt vinden op onze website www.cumela.nl.

U kunt onze ledenbijeenkomsten bezoeken. Naast 
ledenvergaderingen zijn er informatiebijeenkomsten, 
roadshows, et cetera.

Uw MEERwaarde: een unieke kans om uw netwerk te 
vergroten! 

U ontvangt het vakblad Grondig én de digitale Grondig-
nieuwsbrief.

Uw MEERwaarde: u wordt op vakkundige wijze op de 
hoogte gehouden van alle actualiteiten in de cumelasector.

U kunt tijdens de Inspiratiedagen, ledenvergaderingen of 
andere bijeenkomsten een begunstigersborrel aanbieden.

Uw MEERwaarde: u vergroot uw naamsbekendheid! 

U kunt één keer per jaar een banner in onze digitale 
Grondig-nieuwsbrief opnemen. 

Uw MEERwaarde: nog meer zichtbaarheid in de 
cumelasector!

U kunt tegen ledentarief gebruik maken van onze 
adviesdiensten. 

Uw MEERwaarde: vakkundig advies tegen een redelijk 
tarief! 

U kunt bij een minivakbeurs of ‘markt’ tijdens één van 
onze ledenbijeenkomsten gebruik maken van een speciaal 
begunstigerstarief ten opzichte van andere standhouders. 
U krijgt vijftig procent korting op de huur van uw stand.

Uw MEERwaarde: korting op de standhuur!

Welke MEERwaarde biedt 
het begunstigerschap u?
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NEDERLAND

Brancheorganisatie voor specialisten

in groen, grond en infra 

Wat zijn de kosten?

Hoe wordt u begunstiger?


