Lid worden? Dat kan
Praedium is een coöperatie van ondernemende zelfstandigen. Praedium staat altijd open voor
nieuwe leden; collega-ondernemers die onze coöperatie, en daarmee zichzelf, willen versterken.
Als je geïnteresseerd bent, en er is een wederzijde klik, dan bieden we je de keuze uit twee vormen
van lidmaatschap: een netwerk lid of een volledig lid. Als tussenvorm bestaat een eenjarig aspirant
lidmaatschap.
Netwerk lid
• Per jaar neem je deel aan vier inspiratiesessies. Dit kunnen bijvoorbeeld brainstormsessies zijn
over nieuwe ideeën, een concreet project of vraagstuk.
• Je bent prefered supplier voor opdrachten die in jouw werkveld vallen. Hierbij is de projectleider
altijd degene die de keuze maakt voor de samenstelling van zijn of haar team.
• Je naam en CV komen op onze website, en jij vermeldt Praedium op je eigen website.
• Over opdrachten die over Praedium lopen en waarvoor wij je inhuren, blijft 10 procent van de
opdrachtsom als fee achter voor de coöperatie.
• Het netwerklidmaatschap kost € 500,- excl. btw per jaar.
Aspirant lid
Overweeg je volledig lid te worden maar wil je eerst nog nader kennis maken met de coöperatie,
haar leden en manier van werken, dan hebben we het aspirant-lidmaatschap. Hierbij heb je alle
rechten en plichten van een volledig lidmaatschap (zie hieronder) maar krijg je enkel het eerste jaar
een korting van 50 procent op het lidmaatschap. Hierdoor bedraagt de contributie € 1.000,- excl. btw
voor het eerste jaar (ofwel € 250,- excl. btw per kwartaal).
Volledig lid
• Per jaar neem je deel aan vier inspiratiesessies. Dit kunnen bijvoorbeeld brainstormsessies zijn
over nieuwe ideeën, een concreet project of vraagstuk.
• Je bent prefered supplier voor opdrachten die in jouw werkveld vallen.
• Je naam en CV komen op onze website, en jij vermeldt Praedium op je eigen website.
• Je wordt uitgenodigd voor ledenvergaderingen en komt in aanmerking voor een bestuursfunctie.
• Over opdrachten die over Praedium lopen, blijft 10 procent van de opdrachtsom als fee achter
voor de coöperatie. Het betreft hier dan projecten die met meerdere mensen vanuit de
coöperatie worden uitgevoerd, voor een klant die via Praedium binnenkomt of reeds aan
Praedium was verbonden of wanneer het wenselijk is de naam Praedium aan de opdracht te
verbinden.
• Een volledig lid ontvangt een winstuitkering, naar rato van de omzet van ieder individueel lid.
• De contributie bedraagt € 2.000,- per jaar (zijnde € 500,- ex btw per kwartaal).
Daarnaast is er in 2018 de mogelijkheid om op jaarbasis, voor € 1.680,- per jaar (zijnde € 420,- excl.
btw per kwartaal) een werkplek in Huize Muyserick te huren.

