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evenementen zoals op Koningsdag, 4 en 5 mei een korting van
 Bij
15,- op de BUMA-afdrachten per evenement.
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het collectief afgesloten contract bij Meeùs (Nationale Neder
 Vanwege
landen) zijn de kosten 250,- voor een basis evenementen verzekering. Dit geldt voor een periode van één kalenderjaar en niet voor een
dag. Verdere aanvullingen dienen met Meeùs te worden besproken.
SENA-afdracht, hetgeen minimaal 350,- per jaar voordeel
 Geen
oplevert.
op speciale arrangementen die koninklijk gerelateerd zijn en
 Kortingen
die op basis van jaarcontracten door de KBOV en betrokken partijen

een congresdag in oktober bij en in samenwerking met één
i Jaarlijks
van de aangesloten leden van de KBOV. Het format staat garant voor
ontmoeten en verbinden d.m.v. voordrachten en ontspanning op een
unieke locatie in het land.

i Ieder voorjaar de Algemene Leden Vergadering.
regiobijeenkomsten, waarbij de regio centraal staat, en waarbij
i Speciale
leden van de KBOV alsmede niet-leden welkom zijn en waar o.a. regionale gasten worden uitgenodigd.
het einde van ieder kalenderjaar het KBOV-Jaarboek (2 exem
i Aan
plaren). Daarin koninklijke reportages, interviews en vaste columns.

worden overeengekomen. (Voorbeeld 2015-2016: Paleis Soestdijk)
digitale nieuwsbrief met Bondsnieuws en wetenswaardigheden
i Een
(4 x per jaar).
hulp en/of ondersteuning in overlegsituaties met gemeeni Desgewenst
ten en andere KBOV-gerelateerde instanties
Statutair is vastgelegd dat het lidmaatschap alleen schriftelijk
uiterlijk 2 maanden voor het einde van het lopende verenigingsjaar
kan worden opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot
en met 31 december.
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individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen,
&Voor
comités en stichtingen aangesloten bij de KBOV, bij een jubileum na
4

een inzet van 25,40 of 50 óf afscheid na minimaal 12 ½ jaar, is een
bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde beschikbaar.
Per onderscheiding wordt van de vereniging een bijdrage gevraagd
en ondersteuning bij het aanvragen
&Advies
van Koninklijke Onderscheidingen.

Alle reden dus om
u aan te melden.
Welkom bij de KBOV.
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