Lidmaatschapsformulier 2022

Ondergetekende geeft aan lid te willen worden van de Branchevereniging Maatschappelijke
Kinderopvang (BMK)
Organisatie
KvK nummer
Naam
Functie
Postadres
Postcode & Plaats
E-mailadres

Algemeen e-mailadres

Website
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres t.b.v. de factuur

Op dit e-mailadres ontvangt u de factuur

Welke vorm van opvang biedt jouw organisatie aan:
 Dagopvang
 BSO
 Gastouderopvang

 Peuterspeelzaal
 Andere vorm…..

Om de hoogte van contributie te kunnen bepalen hebben we de volgende gegevens nodig:
Totale bruto loonsom 2021*

(afronden op duizend euro)

Ingangsdatum lidmaatschap

d.d.

*) De totale brutoloonsom betreft ‘loonsom voor loonheffing’.

Wie vertegenwoordigt de organisatie in de ALV (directeur/bestuurder(s), eigenaar of vervanger):
Naam
Functie
E-mailadres

Op dit mailadres ontvang je de uitnodiging van voor bijvoorbeeld onze ALV

Telefoonnummer
Mobiel
Is je organisatie lid van andere branchevereniging(en) binnen de kinderopvang?
 Ja, maar alleen voor het huidige overgangsjaar
 Ja, we hebben de intentie voor dubbel lidmaatschap voor meerdere jaren aan te gaan**
 Nee
Vul hier in van welke branchevereniging(en) er al een lidmaatschap is:……………………………………………..

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Orteliuslaan 11, , 3528 BA Utrecht
085-0218500 of info@bmko.nl
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**) de BMK staat maximaal twee jaar dubbel lidmaatschap toe

Ondergetekende verklaart te voldoen aan de eisen die de BMK aan het lidmaatschap stelt, conform artikel 3
lid 1 e.v. van de statuten d.d. 18 april 2016.
 Mijn organisatie onderschrijft het doel van de BMK (zie statuten artikel 2 lid 1).
De vereniging heeft ten doel: a) de behartiging van de (gemeenschappelijke) belangen van haar leden in de branche
Kinderopvang alsmede collectieve en individuele dienstverlening ten behoeve van haar leden; b) het bewerkstelligen van
kinderopvang als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Kinderopvang is
een voorziening die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een
bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. Kinderopvang die wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke
opdracht, waarbij rendementen behouden blijven voor de organisatie en/of aangewend worden voor duurzame kwaliteit en
innovatie van de kinderopvang; c) alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

 Mijn organisatie is een rechtspersoon (vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij,
naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of stichting).
 Mijn organisatie houdt één of meer ondernemingen in stand die actief zijn in de branche
kinderopvang.
 Mijn onderneming voert beleid dat aantoonbaar een maatschappelijk oogmerk heeft dat past
binnen de statutaire doelomschrijving van de BMK.
 De opbrengsten van de activiteiten van mijn onderneming komen zoveel als mogelijk direct ten
goede aan de kwaliteit van de kinderopvang.
 In mijn organisatie en daarmee verbonden onderneming is adequaat en onafhankelijk toezicht
geïmplementeerd op het bestuur en het beleid van de onderneming.
 Het totaal aan salaris en/of winstuitkering dat directeuren /aandeelhouders in mijn organisatie
ontvangen, bedraagt per persoon nooit meer dan hetgeen als maximum is gesteld in de BdKOnorm.
 Mijn organisatie past de Governance Code Kinderopvang, zoals deze van tijd tot tijd wordt
vastgesteld en openbaar wordt gemaakt, aantoonbaar toe.
 De onderneming is zich ervan bewust dat zolang zij lid is van meerdere brancheverenigingen, zij
binnen de BMK geen vertegenwoordigende rol kan vervullen.
Graag alle onderdelen met een vinkje bevestigen
Het bestuur van de BMK kan voorafgaande aan toekenning van het lidmaatschap een kennismakingsgesprek
en/of om nadere informatie vragen. De statuten van de BMK zijn te vinden op www.maatschappelijkekinderopvang.nl

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Datum
Plaats
Naam
Handtekening
Ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie

Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier met verzamelloonstaat 2021 en KvK inschrijving scannen en
e-mailen naar info@bmko.nl o.v.v. ‘aanvraag lidmaatschap’
Voor antwoorden op je vragen kun je contact opnemen met de BMK: info@bmko.nl of 085 - 021 85 00

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Orteliuslaan 11, , 3528 BA Utrecht
085-0218500 of info@bmko.nl

