
 

 
 

Contributiestructuur DNA 2021 
 

Aantal 

medewerkers 

verenigingsbureau 

Deelname Q- 

sessies en 

netwerken 

Vakblad VM Contributie 

0-2 iedereen 0 €417,- 
0-2 iedereen 1 (papier en digitaal) €520,- 
3-5 iedereen 1 €940- 
6-10 iedereen 1 €1.250,- 

11-25 iedereen 2 €2.090,- 
26-50 iedereen 3 €3.132- 
51- 500 iedereen 5 €5.222,- 

Plus* iedereen 5 €8.355,- 
(Bedragen zijn exclusief 21% btw) 

 

*In het Pluslidmaatschap wordt voor € 3000,- extra contributie het volgende aangeboden: 
 

- Standaard alle nieuwe boeken (en 25% korting op extra aanschaf) 

- 50% korting op de DNA studiereis 

- Gratis toegang tot alle (ook de betaalde) DNA events 

- Onbeperkt toegangskaarten voor het DNA Jaarcongres 
 

 
Elk jaar vindt een indexering van de contributie plaats. DNA hanteert de cpi index. Voor 2021 geldt het 
percentage van 1,7%. De indexatie is al verwerkt in de bovenstaande contributies. 

 

Andere voordelen van lidmaatschap 
 

1. Door middel van de wekelijkse digitale nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het meest 

actuele nieuws over en best practices van verenigingen 

2. Korting op de opleidingen uit de DNA Academie 

3. Toegang tot het online leerplatform SkillsTown met 5 accounts per vereniging 

4. Toegang tot de kennisdossiers met daarin onderzoeksrapportages, achtergrond informatie 
en diverse artikelen 

5. Korting op boeken die worden uitgegeven door DNA. 
6. Deelname aan de verschillende netwerken (HR Professionals, Communicatie professionals, 

ICT managers, Juridische professionals, etc.) 

7. De mogelijkheid vragen te stellen over verenigingsaangelegenheden en in contact te komen 

met verenigingen met dezelfde uitdagingen 

8. Je maakt kans op de DNA award voor meest innovatieve vereniging en kunt je talent 

aanmelden voor het verenigingstalent van het jaar. 

9. De business partners van DNA houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in hun 1 

branche, zoals ledenadministratiepakketten, beleggen, keurmerken en kwaliteit, 

digitalisering, verzekeringen, congreslocaties, webinars, communicatie en social media tools, 

werving en selectie van personeel, automatisering, de AVG. 


