Aanmelding Lidmaatschap Brancheorganisatie Kinderopvang
Gebruikersnaam
……………………………………………………….....................
Statutaire naam (handelsnaam KvK)
………………………………………………………………………..
(tenaamstelling facturatie)
Bezoekadres + huisnummer
………………………………………………………………………..
Postcode, Woonplaats, Provincie
………………………………………………………………………..
Postadres + huisnummer

………………………………………………………………………..
Postcode, Woonplaats

………………………………………………………………………..
Algemeen telefoonnummer
………………………………………………………………………..
Internetadres
………………………………………………………………………..
Algemeen e-mailadres organisatie
………………………………………………………………………..
Naam contactpersoon

………………………………………………………………………..
Functie contactpersoon

………………………………………………………………………..
Telefoonnummer contactpersoon

………………………………………………………………………..
Emailadres contactpersoon
(binnen de organisatie)

………………………………………………………………………..
KVK-nummer

………………………………………………………………………..
Registratienummer(s) LRKP
………………………………………………………………………..

Banknummer (IBAN)

………………………………………………………………………..
Diensten organisatie (meerdere keuzes mogelijk)
О
О

Dagopvang
Halve Dagopvang

О
О
О

BSO Voorschoolse Opvang
BSO Naschoolse Opvang
BSO Vakantieopvang

О
О
О
О
ondernemer

Gastouderopvang:
Gastouderopvang:
Gastouderopvang:
Gastouderopvang:

in huis gastouder
in huis vraagouder
in loondienst
zelfstandig

О
О
О
О

Flexibele opvang
Tussenschoolse opvang
24-uurs opvang
Verlengde opvang

О
О

Lokaal
Regionaal
Landelijk

О
О

Ja
Nee

О
О

Per post
Digitaal (Nieuwsattendering / website

Werkgebied organisatie (één keuze mogelijk)

(Informatie-**)lidmaatschap

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)
/ email)






Als bijlage bij uw aanmelding ontvangen wij graag een kopie van uw KvK-uittreksel,
zijnde het officieel bewijs van inschrijving, niet ouder dan 6 maanden
NB: heeft u een andere rechtsvorm dan Eenmanszaak, dan ontvangen wij naast het
uittreksel ook een kopie van de Concernrelaties – totale concern overzicht
(indien aanwezig) Een kopie van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar (met
daarin vermeld het fiscaalloon c.q. loon voor de loonheffing) of
een kopie van uw winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar (organisaties die
geen personeel in dienst hebben)
NB: Zonder deze bijlage(n) kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen. Uw
organisatie dient ook te zijn geregistreerd bij het LRKP (Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen).
Het inspectierapport zal door ons worden beoordeeld.
**Informatielidmaatschappen zijn alleen voor ondernemingen die zelf geen kinderopvang
aanbieden. (Bv administratiekantoor)

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de bepalingen in de statuten van de Brancheorganisatie
Kinderopvang omtrent lidmaatschap, aanmelding en toelating tot en einde van het lidmaatschap van
de vereniging en de verplichtingen van de leden
artikel 3, 4, 5, 6, 7 van de statuten). Deze zijn na te lezen op onze homepage of op te vragen bij de
ledenadministratie.

Datum
……………………………………………………….....................

Naam (statutair vertegenwoordiger)
(conform uittreksel KvK)
………………………………………………………………………..
Functie
………………………………………………………………………..
Handtekening (verplicht)
………………………………………………………………………..
Brancheorganisatie Kinderopvang
T.a.v. de ledenadministratie
Antwoordnummer 10387
2700 WB Zoetermeer
Of per email: informatie@kinderopvang.nl o.v.v. lidmaatschap

