Criteria voor contributie in uitzonderlijke situaties
Jonge Klare regeling
Alle Jonge Klare (JK) orthopedie die geen inkomen hebben, kunnen het NOV-bestuur verzoeken om
de regeling JK. Dit betekent dat voor hen als JK het tarief van een buitengewoon lid wordt gerekend
(€ 260) i.p.v. het reguliere NOV-lidmaatschap (€ 850). Deze regeling is slechts geldig voor 1 jaar en
dient, indien men na een jaar nog geen of te weinig inkomen heeft, opnieuw aangevraagd te worden.
Dit betreft enkel het contributiebedrag lidmaatschap NOV en dus niet de eventuele lidmaatschappen
van NOV-werkgroepen en de afdracht aan de Federatie.
Er kan driemaal een verzoek worden gedaan om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Regeling leden die terugkomen na buitenlands verblijf (na bv fellowship)
Leden die in het buitenland verblijven wegens een buitenlands fellowship betalen het bedrag van
een buitengewoon lidmaatschap (€ 260). Wanneer zij na het buitenlandse fellowship van een jaar of
meerdere jaren weer terugkeren naar Nederland en in Nederland nog geen baan hebben, kunnen zij
ook van de JK regeling gebruik maken, ondanks dat zij eigenlijk geen Jonge Klare meer zijn.
De jaren die zij in het buitenland hebben gewerkt tellen niet mee voor deze regeling. Zij mogen
gedurende een jaar buitengewoon lid blijven als zij nog geen werk hebben.
Voor deze leden geldt ook dat er tweemaal een verzoek kan worden gedaan voor deze regeling.

Leden die geen baan hebben
Leden met een regulier lidmaatschap die werkloos zijn geworden, kunnen een beroep doen op een
kortingsregeling. Zij kunnen eenmalig een verzoek doen voor een korting op het abonnement als
overbrugging voor hun werkloze status. Zij krijgen een korting op hun abonnementsfactuur van € 850
tot een bedrag van een buitengewoon lidmaatschap van € 260. Indien zij na een jaar nog geen baan
hebben kunnen ze andermaal een verzoek doen bij het NOV-bestuur. Dit wordt dan opnieuw door
het bestuur beoordeeld.
Criteria
Situatie
UWV-uitkering
Werkeloos; eigen verklaring
Fellowship; geen inkomsten
Fellowship; inkomsten
Tijdelijk werk
Chef de clinique

Ja/nee regeling
€ 260/jaar
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Betalingsregeling
contributie
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Voor alle regelingen geldt dat deze leden gebruik kunnen blijven maken van de (juridische)
dienstverlening van de Federatie omdat zij hiervoor ook de federatieve afdracht voldoen.
Het NOV-bestuur houdt zich het recht voor in individuele gevallen hiervan af te wijken.
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