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Het verenigingsbureau van de Fedet is gehuisvest bij FME te Zoetermeer.
Het Fedet secretariaat wordt gevoerd door FME.
Fedet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40412040.

Postadres:
Fedet
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

Bezoekadres:
Fedet
Zilverstaat 69
2718 RP ZOETERMEER

Communicatie:
Telefoon:
E-mail:
Internet:

088 – 400 84 16
info@fedet.nl
www.fedet.nl

Contactpersoon
M. (Marcel) den Haan
N. (Nadine) Bazin
B. (Bodine) Vollebregt

Directeur
Secretariaat
Secretariaat
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Informatie

Aanwijzingen
1.
2.
3.
4.

Het aanvraagformulier kan alleen rechtsgeldig worden ingevuld door de tekenbevoegde/directie van het
aanvragend bedrijf.
De aanvraag moet worden voorzien van een (kopie) van een recent uittreksel van de inschrijving in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Gelieve het formulier VOLLEDIG en in BLOKLETTERS in te vullen.
Het volledige aanmeldingsformulier vindt u op pagina 6. Gelieve het formulier altijd in te sturen
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Fedet lidmaatschappen
Statutair is gesteld dat lid kunnen worden van de Fedet
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. geassocieerde leden.
Voor de uitleg van de verschillende soorten lidmaatschappen verwijzen wij u naar de Fedet statuten volgens
bijlage.

Secties
Fedet kent zeven secties:
o
Sectie RNC
o
Sectie T&D
o
Sectie ETG
o
Sectie TGF
o
Sectie Federatie Paneelbouw
o
Sectie Kabel
o
Sectie NLA

: voor de wet- en regelgeving
: voor hoog- & midden spanning
: voor de Elektrotechnische Groothandel
: voorheen de Technische Groothandel Federatie
: voor paneelbouw bedrijven
: voor Kabel bedrijven
: voorheen de Nederlandse Licht Associatie

Informatie over de secties kunt u lezen op de Fedet site http://www.fedet.nl/onze-secties
Bij het lidmaatschap van de Fedet ontvangt u maandelijks ook de Fedet Business Intelligence (FBI). Deze biedt u
inzicht in de huidige kengetallen van onze branche en die van aangelegen branches.

Contributiestructuur
Fedet kent een algemene basiscontributie, een toeslag op basis van het aantal medewerkers. In combinatie met
de basiscontributie biedt Fedet de mogelijkheid een lidmaatschap aan te gaan met één of meerdere
bovengenoemde secties.
De opbouw van het lidmaatschap kan aan de hand van de matrix zoals weergegeven op pagina 5 worden
doorgerekend.
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Contributieoverzicht voor 2020
Lidmaatschapskosten Fedet
Basis contributie
in euro’s
Basiscontributie
Klasse 1: 1-10 medewerkers
Klasse 2: 11-25 medewerkers
Klasse 3: 26-50 medewerkers
Klasse 4: 51-100 medewerkers
Klasse 5: 101-500 medewerkers
Klasse 6: 501-1000 medewerkers
Klasse 7: 1001-5000 medewerkers
Klasse 8: > 5000 medewerkers

Aanvullende contributie secties
in euro’s
Klasse 1: 1-10 medewerkers
Klasse 2: 11-25 medewerkers
Klasse 3: 26-50 medewerkers
Klasse 4: 51-100 medewerkers
Klasse 5: 101-500 medewerkers
Klasse 6: 501-1000 medewerkers
Klasse 7: 1001-5000 medewerkers
Klasse 8: > 5000 medewerkers

Basis

Toeslag

542
351
597
892
1.158
1.699
2.472
3.707
5.385

RNC

T&D

ETG

TGF

FP

Kabel

NLA

Ntb
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb

1.632
1.632
2.719
3.807
4.895
4.895
4.895
4.895

776
776
776
776
1.553
2.552
2.552
2.552

1.462
1.462
5.439
5.439
8.701
11.964
13.596
13.596

643
643
964
964
1.286
2.947
2.947
2.947

4.351
4.351
4.351
4.351
4.351
4.351
4.351
4.351

1.414
2.121
2.501
3.589
6.526
6.526
6.526
6.526

* Het lidmaatschap van Vereniging FME-CWM kunt u separaat aanvragen.
Ter informatie: de contributie voor FME zelf bedraagt in 2014 1,68 promille van de brutoloonsom. De contributie
van (automatisch lidmaatschap) VNO-NCW bedraagt 0,3 promille van de brutoloonsom. De totale contributie
bedraagt dus 1,98 promille van de brutoloonsom. In april, mei krijgt uw firma een contributiefactuur over het
lopende boekjaar - van tevoren heeft FME dan met u contact gehad over de loonsom van het voorgaande jaar.
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Aanmeldingsformulier voor het (buitengewoon) lidmaatschap**
van de Federatie Elektrotechniek (Fedet)
Ondergetekende:
Naam bedrijf: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres + postcode/woonplaats:………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Postbus + postcode/woonplaats:………………………………………………………………………………………………………in Nederland
Adres buitenlandse firma ……………………...………………………………….………………………………………………………………………)**
BTW nummer : ………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Algemene telefoon: …..……..………………………..………………..……..………………………..…………….…..……..………………………..…..
Algemene e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Website:……………………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………..
Aantal medewerkers:….……………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam contactpersoon: …………………………………………………......……………………………………………………………………. M/V )*
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mobiele telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-billing adres t.b.v. facturatie:……………………………………………………………………………………………………………………………….


geeft zich hierbij op als lid van de Federatie Elektrotechniek (Fedet), gevestigd te Zoetermeer aan de
Zilverstraat 69 (NL-2718 RP).



geeft zich hierbij op als lid van de Fedet sectie(s):
o
Sectie RNC (Regelgeving, Normalisatie en Certificatie)
o
Sectie T&D (Transmissie & Distributie)
o
Sectie ETG (Elektrotechnische Groothandel)
o
Sectie TGF (Technische Groothandels Federatie)
o
Sectie Federatie Paneelbouw
o
Sectie Kabel
o
Sectie NLA (Nederlandse Licht Associatie)
S.v.p. een uittreksel uit het handelsregister (Kamer van Koophandel) meesturen!!

………………….…………..…te ……………….………..
(dd-mm-jj) (plaats)
)*
)**

……………..………..………………………………..
(handtekening eigenaar/directeur)

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
Indien uw firma is gevestigd buiten Nederland, is er statutair sprake van een aanvraag voor het buitengewoon lidmaatschap.
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CRITERIA VOOR TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP VAN FEDET
Hieronder volgt de volledige tekst van de artikelen 2 (lid 1. Doel), 5 (verkrijgen lidmaatschap) en 7 (leden van
verdienste) van de statuten van de Fedet.
Doel van de Fedet
Artikel 2. 1
De Fedet heeft ten doel de economische en technische belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze
belangen specifiek betrekking hebben op de elektrotechnische en werktuigbouwkundige sector in de ruimste zin
van het woord.

Verkrijgen van het lidmaatschap
Artikel 5.
1.
De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat, een en ander met opgave van
de gegevens, welke nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap
is voldaan.
2.
De aanvraag met deze gegevens wordt door de branchemanager voorgelegd aan het bestuur, dat omtrent
de al dan niet toelating een gemotiveerd besluit neemt. Het betrokken besluit wordt de aanvrager
meegedeeld.
3.
Tegen een afwijzend besluit kan de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de mededeling van dit
besluit in beroep komen bij de algemene vergadering, die alsnog tot toelating tot het lidmaatschap kan
besluiten

Leden van verdienste
Artikel 7.
1.
Een lid van verdienste wordt benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
2.
Het lidmaatschap van een lid van verdienste eindigt door:
a.
bedanken door het lid;
b.
zijn overlijden;
c.
een besluit van de algemene vergadering
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