
Uitleg beoogd lidmaatschap van de VTTE bij de VVEM 
 
Basis 
In principe is de VTTE als zodanig een volledig lid van de VVEM. 
 
Zeggenschap 
Elk lid van de VVEM heeft één stem. Dat betekent dat de VTTE als zodanig één stem heeft in 
de Algemene Leden Vergadering van de VVEM. 
Aanwezigheid binnen de ALV: 
Bij de ALV wordt een bestuurslid van de VTTE uitgenodigd aanwezig te zijn en namens de 
VTTE eventueel een stem uit te brengen. 
Desgewenst kan een tweede persoon namens de VTTE aanwezig zijn. Deze tweede persoon 
kan gewoon met de vergadering meedoen maar heeft geen stemrecht. 
 
Activiteiten 
Bij activiteiten (anders dan de ALV) die de vereniging VVEM organiseert kunnen leden van 
de VTTE in het algemeen meedoen, tenzij anders is aangegeven. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat leden mee kunnen doen met workshops en cursussen, die voor leden van de VVEM 
worden georganiseerd. Bij drukkere workshops wordt meestal een maximum van twee 
deelnemers per lid gesteld, maar vaak zijn wat meer aanwezigen mogelijk. 
 
Indien kosten worden berekend, zullen voor leden van de VTTE in het algemeen de VVEM- 
ledentarieven gelden. Deze zijn in het algemeen op kostprijs berekend. 
 
Indien aan de VVEM-leden materialen of diensten onder kostprijs worden geleverd, zal in 
principe één keer per VVEM-lid van zo’n voordeel gebruik kunnen worden gemaakt. Dat 
betekent dat bijvoorbeeld één persoon van de VTTE aan een cursus met extra korting (die de 
VVEM dus geld kost) kan meedoen en dat dan dus niet alle VTTE-leden kunnen meedoen 
voor dat tarief. 
 
Collectieve voordelen 
 
Indien collectieve voordelen worden aangeboden aan leden van de VVEM zullen deze in 
het algemeen ook van toepassing kunnen zijn op leden van de VTTE. Denk hierbij aan 
collectieve inkoopvoordelen (in theorie dingen als benzine, autohuur, energie, boeken, 
lidmaatschappen, cursussen, arbodienst-diensten). Eerlijkheidshalve: in de praktijk doen we 
hier nauwelijks wat mee; men weet die voordelen zelf ook wel te behalen en is niet vanwege 
deze reden lid van de VVEM. 
 
Contacten etcetera 
 
De VVEM gaat er in principe van uit dat vragen die bij de VTTE-leden leven via de VTTE- 
vertegenwoordigers of het VTTE-secretariaat bij de VVEM worden neergelegd. De VVEM wil  
graag ook de VTTE-leden met hun uitdagingen en problemen van dienst zijn, maar wil de 
beschikbare capaciteit graag afstemmen op de vragen van alle VVEM-leden, zodat hier 
enige coördinatie van de VTTE gevraagd wordt. 
 
Naar de buitenwereld 
 
De VVEM probeert naar de buitenwereld zoveel mogelijk ook de belangen van de VTTE- 
leden mee te nemen. Dit betekent dat op de site van de VVEM en in andere uitingen (veel)  
gewag wordt gemaakt van de VTTE en haar leden. 
De VTTE-leden kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden van de site (bv. links 
aanleveren of informatie van eigen activiteiten onder de aandacht brengen). 
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