
 

Goed nieuws voor wie in de 
zorg- en welzijnssector  werkt 
(kinderopvang, gehandicapten-
zorg, jongerenwelzijn, algemeen 
welzijnswerk, centra geestelijke 
gezondheidszorg en de Vlaamse 
diensten voor gezondheid en pro-
motie). De vakbondspremie zette 
enkele jaren geleden een flinke 
stap vooruit: 80 euro voor wie 
volledige ledenbijdragen betaalt 
en 40 euro voor wie gedeeltelijke 
ledenbijdragen betaalt. Heb je de 
verhoogde premie vorig jaar net 
gemist? Geen probleem, ook in 
2017 komt de premie eraan. Laat 
er dus geen gras over groeien.

DANKZIJ DE 
PREMIE KRIJG 
JE IN FEITE 
EEN GROOT 
DEEL VAN JE 
LEDENBIJDRAGE 
TERUGBETAALD.

Van bij het begin is de LBC-NVK 
non-profit een actieve vakbond 
met een hart voor zorg en welzijn. 
Voor ons gaan kwaliteitsvolle zorg 

GOED NIEUWS! ALTIJD WELKOM

HIER KOMT JE  NON-PROFIT 
VAKBONDSPREMIE 2017!

De vakbondspremie bedraagt 
80 euro voor wie een volledige 
bijdrage betaalt en 40 euro voor 
wie minder betaalt.
De premie wordt in 2017 aan de 
LBC-NVK leden uitbetaald tus-
sen 1 oktober en 31 december. 
Je moet lid zijn van de LBC-NVK 
(ACV) ten laatste vanaf 1 april 
2017.
Je krijgt via je werkgever een 
attest bezorgd. Dat vul je in en 
geef je af aan de vakbondsafge-
vaardigde van de LBC-NVK op je 
werk. Je kan het attest ook be-
zorgen aan één van onze secre-
tariaten. De adressen daarvan 
vind je op lbc-nvk.be.

en welzijn hand in hand met de 
zorg en het welzijn voor de werk-
nemers die zich daar dagelijks 
voor inzetten.
Niet alleen in de sector en in de 
instellingen zelf behartigen we 
de belangen van de werknemers, 
ook in je eigen werksituatie kan 
je  voluit op de LBC-NVK rekenen 
als het op je werk of met je werk-
gever wat moeilijker gaat. Maar je 
hoeft echt niet eerst in problemen 
te zitten om heel veel te hebben 
aan onze dienstverlening. Je kan 
bij ons terecht voor informatie, 
advies, begeleiding, berekeningen 
en heel wat meer.
Wat is een vakbondspremie?
De werking van de LBC-NVK als 
actieve vakbond van de non-profit 
wordt mogelijk gemaakt dankzij 
het solidaire lidmaatschap van 
onze leden. Zo kunnen we samen 
opkomen voor de werknemersbe-
langen, voor goede loon- en werk-
voorwaarden, voor kwalitatieve 
jobs, kortom voor goed werk in 
een kwalitatieve zorg. 
Ben je nog geen lid van de LBC-
NVK non-profit? Stel het niet uit, 
want dankzij de premie wordt het 
wel heel aantrekkelijk! Zo zorg je 

IK BLIJF NIET AAN DE ZIJLIJN STAAN EN
SLUIT ME GRAAG AAN BIJ DE LBC-NVK NON-PROFIT!

Naam       

Adres       

Email       

Tewerkstellingsplaats     

Sector       

Rijksregisternummer     

Ik geef het ACV toestemming om in het kader van dienstverle-
ning aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank 
te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken:

 O akoord
 O niet akkoord

Strookje terugbezorgen aan de vakbondsafgevaardigde van de 
LBC-NVK op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je 
kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be.

Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Recht op inzage en correctie van de bewaarde 
informatie.

v.u. Mark Selleslach - Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen- niet op de openbare weg gooien ajb

Datum       

Handtekening      

ervoor dat de LBC-NVK non-pro-
fit, met de kracht van velen, stap-
pen vooruit zet in onderhandelin-
gen en belangenverdediging van 
de sector en haar werknemers.
Wil je graag meer weten of heb 
je nog vragen? Hartelijk welkom 
bij de vakbondsafgevaardigden 
van de LBC-NVK in je instelling, 
of in één van onze secretariaten. 
De adressen daarvan vind je op 
lbc-nvk.be.

Onze samenleving kan niet zonder kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur. De 
werknemers van de non-profit zetten zich daar elke dag met hart en ziel voor in. 
Zij hebben recht op degelijke loon- en werkvoorwaarden. Om dat te realiseren 
lanceerde LBC-NVK het nieuwe non-profit plan, de basis voor onze strijd voor een 
nieuw sociaal akkoord met de overheid en de werkgevers. We stoppen niet tot we 
resultaten zien. Doe met ons mee!
Volg de strijd voor een nieuw sociaal akkoord op www.wittewoede.be.

NON-PROFIT IN ACTIE. IK DOE MEE!


