
 

Lid worden van de LBC-NVK 
non-profit is voor de werknemers 
in de kinderopvang, de gehan-
dicaptenzorg, jongerenwelzijn, 
het algemeen welzijnswerk, de 
socioculturele sector, de centra 
geestelijke gezondheidszorg en 
de Vlaamse diensten voor ge-
zondheid en promotie (LOGO’s, 
…) sinds 2014 een heel stuk goed-
koper geworden. Toen verhoog-
den wij de vakbondspremie tot 75 
euro.

DIT JAAR ZIJN 
WE ERIN GE-
SLAAGD OM 
DE PREMIE 
OPNIEUW TE 
VERHOGEN. 
DE VAKBOND-
SPREMIE BE-
DRAAGT NU 
80 EURO.

GRAAG GEDAAN!
NIEUWE VERHOGING 
VAKBONDSPREMIE 2016!

De vakbondspremie bedraagt 
80 euro voor wie een volledige 
bijdrage betaalt en 40 euro 
voor wie minder betaalt.

De premie wordt in 2016 aan 
de LBC-NVK leden uitbetaald 
tussen 1 oktober en 31 decem-
ber. Je moet lid zijn van de 
LBC-NVK ten laatste vanaf 1 
oktober 2015 en in het refer-
tejaar gewerkt hebben in de 
sector.

Je krijgt via je werkgever een 
attest bezorgd. Dat vul je in 
en geef je af aan de vakbond-
safgevaardigde van de LBC-
NVK op je werk. Je kan het 
attest ook opsturen naar één 
van onze secretariaten. De 
adressen daarvan vind je op 
www.lbc-nvk.be.

Die verhogingen kwamen er niet 
zomaar. Zij zijn één van de resul-
taten van de acties en de onder-
handelingen die we samen met de 
werknemers uit de sector voer-
den. Door de verhoging van de 
vakbondspremie wordt aansluiten 
bij de LBC-NVK non-profit wel 
heel erg aantrekkelijk. Lid worden 
van de LBC-NVK non-profit is 
bovendien bijzonder nuttig.

In de instellingen en organisa-
ties nemen onze afgevaardigden 
het voor je op. Sociaal overleg, 
inspraak en belangenverdediging 
maken wel degelijk het verschil. 
Dat gebeurt collectief, dus voor 
alle werknemers samen. Maar ook 
voor je individuele werksituatie 
kan je rekenen op informatie, ad-
vies en ondersteuning.

Maar lid worden van de LBC-NVK 
is ook een goede zaak voor de 
sector. Zeker nu we de komen-
de maanden samen strijd zullen 
moeten voeren voor nieuwe soci-
ale akkoorden. En die zijn brood-
nodig want de tijdsduur van het 
vorige sociaal akkoord loopt af. 

Ons uitgangspunt bij de strijd en 
onderhandelingen voor nieuwe 
akkoorden is dat kwaliteitsvol-

SAMEN MET EEN STERKE EN ACTIEVE VAKBOND
OPKOMEN VOOR DE SECTOR?

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      

le zorg, welzijn en cultuur moet 
samengaan met aantrekkelijke 
werkvoorwaarden, een degelijk in-
komen en ruimte voor de combi-
natie van je job met je privéleven. 
Met overtuiging en gebundelde 
krachten van de non-profit werk-
nemers kunnen we dat samen 
realiseren.


