Geachte leden,
Op de Algemene Vergadering (ALV) van afgelopen juni in Culemborg, hebben de leden ingestemd met
het voornemen van het hoofdbestuur om NotaBene zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen en de
toezending op papier alleen nog tegen een kostendekkende en dus hogere prijs aan te bieden. Voorts
werd ingestemd met een aanpassing van de inhoud van de begrippen lid en abonnee. Ten slotte keurde
de ALV een trendmatige verhoging van de contributie goed. Dit houdt de volgende aanpassingen per 1
januari 2017 in:
1. alle natuurlijke personen zijn lid van de vereniging met een minimum lidmaatschapsbijdrage gelijk aan
het goedkoopste voorhanden zijnde abonnement. Natuurlijke personen die geen lid wensen te zijn, zijn
donateur met een minimum donateursbijdrage van het goedkoopste voorhanden zijnde abonnement.
Niet natuurlijke personen, zoals kerken, conservatoria en bibliotheken, zijn abonnee.
2. de meest recente uitgave van NotaBene wordt standaard alleen nog digitaal beschikbaar gesteld aan
leden en abonnees. De voorlaatste versie wordt op de KVOK site gepubliceerd.
3. Tegen een meerprijs is een geprinte versie van NotaBene op aanvraag beschikbaar.

De prijzen (in euro’s) voor de abonnementen zijn per 1-1-2017 als volgt:
Abonnementsvormen
NotaBene (digitaal)
NotaBene (papier) *)
Muziek&Liturgie + (digitale) NotaBene
Het Orgel + (digitale) NotaBene
Muziek&Liturgie + Het Orgel + (digitale) NotaBene
Jeugd- en Studentleden (alle publicaties) na het gratis eerste jaar

Prijzen
Nederland
32
40
57
67
88
25

Prijzen
Europa
32
45
74
84
105
30

Prijzen
Wereld
32
50
79
90
110
30

*) Alleen op aanvraag (mail naar ledenadministratie@kvok.nl) Echter dit abonnement is wel (zonder
aanvraag) van toepassing voor de huidige leden die niet de beschikking hebben over een digitale
aansluiting.
Om zoveel mogelijk leden te kunnen bereiken met de digitale NotaBene wordt iedereen nogmaals
opgeroepen hun (actuele) email adres door te geven (mail naar ledenadministratie@kvok.nl).
Van de leden die (al) een email adres hebben doorgegeven, wijzigt de toezending van de papieren
NotaBene in een email-link naar de digitale versie, tenzij men nadrukkelijk te kennen geeft (mail naar
ledenadministratie@kvok.nl) de hogere prijs te willen betalen.
Hans Beek
Secretaris KVOK

