Lidmaatschapsvoorwaarden VGW
Inleiding
Het lidmaatschap van de vereniging VGW kent een drietal varianten:
 Gewone leden (statutair)
 Bijzondere leden (statutair)
 Geassocieerde leden
Missie
De VGW behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven voor zover deze belangen
betrekking hebben op de vervaardiging van en handel in brand- en inbraakwerende kasten
en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash
handling en cashmanagementsystemen.
VGW fungeert als aanspreekpunt voor overheden, certificatie- en normalisatie instanties,
verzekeraars, adviseurs en eindgebruikers. VGW bevordert de branche van geld- en
waardeberging in Nederland door de inzet van haar kennis, ervaring en de levering van
kwaliteitsproducten op het gebied van geld- en waardeberging in de ruimste zin van het
woord. Deze producten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden in
toonaangevende internationale normen.
Ondernemingen zijn er om te ondernemen. De rol van VGW ligt op het gebied waar samen
meer oplevert dan alleen. Waar vraagstukken de reikwijdte van ondernemingen te buiten
gaan.
Visie
De positie van de vereniging VGW biedt de leden de mogelijkheid om trots te zijn om deel
van de VGW uit te maken. De VGW heeft een proactieve plaats binnen een netwerk van
marktgerelateerde partners en instanties. De VGW levert gevraagd, maar ook ongevraagd
input, om voor de leden de beste positie in de markt te genereren. VGW staat voor kwaliteit
en daarnaast zijn er door de vereniging gedragsregels opgesteld waaraan alle leden zich
conformeren. De VGW manifesteert zich branchevereniging op de Nederlandse markt als het
aanspreekpunt voor de branche en wordt ook zo aangesproken door relevante partijen.
Kernwaarden van de VGW
•
•
•
•

Kwaliteit
Veiligheid
Betrouwbaarheid
Neutraliteit

De keten
De keten van directe belanghebbenden bestaat uit:
 Eindgebruikers (banken/retailers/waardetransporteurs)
 Aanbieders/dienstverleners (installateurs/waardetransporteurs/verzekeraars)
 Wederverkopers (bouwmarkten/webshops/kluizen- en sleutelspecialisten)
 Fabrikanten/importeurs
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Doelstelling lidmaatschap
VGW wil de verbreding van het vakgebied stimuleren, kennis bevorderen en inzetten op
meer interdisciplinaire samenwerking. VGW ziet de toetreding van professionals uit
aanpalende disciplines daarnaast vooral als een inhoudelijke verrijking.
Meerwaarde lidmaatschap
a. Belangenbehartiging
b. Informatievoorziening
i. Verzekeraars voorzien van informatie
ii. Eindgebruikers helpen bij aanschaf
c. Samenwerkingsrelaties
d. Lobby
e. Promotie
f. Kwaliteit, labels en herkenbaarheid
g. Marktinformatie en ledenservice
h. Netwerken
Bepalingen lidmaatschap
Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn in Nederland gevestigde
ondernemingen, al dan niet lid van de Vereniging FME-CWM, die blijkens hun
productenprogramma en qua omvang als fabrikant, dan wel als importeur of leverancier van
brand- en inbraakwerende producten en aanverwante producten alsmede overige geld- en
waardebergingssystemen en cashhandling- en cashmanagementsystemen kunnen worden
aangemerkt en een eventueel door de algemene ledenvergadering vastgesteld entreegeld
hebben voldaan.
Bijzondere leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn in Nederland gevestigde en
algemeen te goeder naam en faam bekend staande natuurlijke personen, nietrechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen en rechtspersonen die niet aan lid 1
voldoen, doch waarvan het lidmaatschap in het belang van de vereniging wordt geacht
en die een eventueel door de algemene ledenvergadering vastgesteld entreegeld hebben
voldaan.
Geassocieerde leden zijn in Nederland gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen of
niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die aan alle eisen voor het gewone
lidmaatschap voldoen, maar kiezen voor een beperkte vorm van lidmaatschap.
Daarnaast kunnen geassocieerde ook zijn in Nederland gevestigde natuurlijke personen,
rechtspersonen of niet-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen die geen regulier
lid kunnen zijn, maar die wel in de keten actief zijn en de ontwikkelingen in de branche willen
volgen.
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Criteria ter toetsing lidmaatschap








Voor alle vormen van lidmaatschap kunnen (extra) criteria worden vastgesteld. Deze
dienen objectief te zijn. Deze criteria zijn vastgelegd in de Code of Conduct van
VGW.
Leden conformeren zich aan de Code of Conduct.
Leden gebruiken alleen een indicatie waardeberging bij gecertificeerde producten,
zoals vermeld in de Code of Conduct.
Leden spreken elkaar aan op niet-naleving van de Code of Conduct.
Bij een herhaald niet-naleven van de Code of Conduct en ondanks waarschuwingen
kan het in het belang van de branche zijn over te gaan tot een gedwongen
beëindiging van het lidmaatschap van het lidbedrijf dat zich niet houdt aan de Code of
Conduct.
Leden maken gebruik van het uniforme bewijs van oplevering verankering
(nog in ontwikkeling)

Een geassocieerd lidmaatschap (basislidmaatschap) biedt:











Toegang tot de algemene ledenvergaderingen/informele bijeenkomsten
Algemene informatie
Gebruik (aangepast) VGW logo ten einde geassocieerd lidmaatschap uit te dragen
VGW-label ‘VGW approved‘ (te ontwikkelen voor toepassing op producten)
Netwerken
Stimulering thema waardeberging met samenwerkingspartners
Lobby
Promotie (website/brochures/etc)
Financiële ledenvoordelen (korting SSA/etc.)
Ledenservice (te ontwikkelen)

Een regulier lidmaatschap (gewone en/of bijzonder leden):









Al hetgeen een geassocieerd (basis)lidmaatschap biedt aangevuld met:
Stemrecht
Participeren in thema- en werkgroepen, commissies en denktanks (meebeslissen)
Informatie over en van Europa
Gebruik Eurosafe logo
Gebruik VGW logo ten einde lidmaatschap uit te dragen
Mogelijkheid bekleding bestuursfunctie
Toegang tot alle algemene ledenvergaderingen/informele bijeenkomsten
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