Het geassocieerd
lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging
van Financieringsondernemingen
in Nederland?

De VFN biedt een speciaal geassocieerd lidmaatschap
aan organisaties en instellingen die raakvlakken
hebben met consumptief krediet.
Geassocieerde leden krijgen, naast marktrelevante informatievoorziening, toegang tot de
VFN-evenementen. Op deze manier brengt de VFN diverse disciplines binnen de bedrijfstak
dichter bij elkaar.
Het geassocieerd lidmaatschap van de VFN biedt verschillende mogelijkheden en voordelen.
De belangrijkste worden hieronder weergegeven.
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U ontvangt relevante
marktinformatie
Als geassocieerd lid heeft u toegang tot
relevante informatie over de bedrijfstak.
U kunt hierbij denken aan wet- en
regelgeving, juridische aspecten
van specifieke kredietproducten en
marktontwikkelingen. Ook krijgt u de
beschikking over de VFN-fi nancieringsbarometer, welke een goed inzicht
geeft over de fi nancieringsbereidheid van
de consument.
De informatie wordt u aangeboden op
verschillende manieren:
- Directe informatie via het secretariaat
of via de leden;
- Ledencirculaires;
- Nieuwsbrieven;
- De uitgave Kwartaalinzicht
- Georganiseerde (thema) bijeenkomsten.
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U kunt uw inhoudelijke
betrokkenheid versterken door
deelname aan werkgroepen
De VFN heeft voor verschillende
beleidsonderwerpen werkgroepen, waar
u ook als geassocieerd lid aan deel kunt
nemen. Op deze manier versterkt u uw
inhoudelijke betrokkenheid.

Wilt u toetreden als
geassocieerd lid van de VFN?
Voor nadere informatie over de VFN en het geassocieerd
lidmaatschap kunt u zich wenden tot het VFN
secretariaat. Wij vertellen u graag meer.
Op onze website www.vfn.nl kunt u zien welke partijen
al geassocieerd lid van de VFN zijn.

3

U wordt uitgenodigd
voor inspirerende
netwerkbijeenkomsten
Als geassocieerd lid is het eenvoudig
om (informele) contacten te leggen
met beleidsbepalers van bij de VFN
aangesloten financieringsmaatschappijen,
omdat u wordt uitgenodigd voor
verschillende bijeenkomsten van de VFN:
- Het openbare gedeelte van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering met
aansluitend een diner;
- Werklunches waarin ook geassocieerde
leden kunnen presenteren over hun
bedrijfstak en/of trends;
- De jaarlijkse VFN Golfdag;
- Het Fraudepreventie event en
Young Talent events.

Wat is de VFN?
Bewust lenen op basis van kredietinzicht.

De Vereniging voor Financieringsondernemingen in
Nederland - opgericht in 1928 - is de belangenvereniging
van kredietaanbieders in Nederland. De VFN behartigt
de gemeenschappelijke belangen van haar ledenkredietaanbieders en bevordert een gezonde ontwikkeling
van de Nederlandse fi nancieringsmarkt in het algemeen.
Daarnaast ziet de VFN het als belangrijke taak zich in
te zetten voor veilig, verantwoord en bewust lenen in
Nederland. Dat betekent dat de VFN niet alleen haar
leden, maar zeker ook de consument goed wil informeren
over consumptief krediet. De VFN-gedragscode, die door
alle leden wordt onderschreven, biedt de consument
de garantie van heldere informatie en verantwoord
kredietaanbod.

Autoriteit door inzicht

Dat de VFN een grote speler is in de wereld van consumptief
krediet, blijkt ook uit haar marktaandeel. Binnen de
consumptief-kredietverlening vertegenwoordigen onze
leden meer dan de helft van de markt.
De VFN is aangesloten bij de overkoepelende Europese
federatie Eurofi nas.
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U krijgt kwalitatieve
marketing mogelijkheden
Naast bijeenkomsten hebben
geassocieerde leden diverse andere
mogelijkheden om zichzelf te presenteren:
- Aandacht in de VFN nieuwsbrief en
het jaarverslag;
- Advertentiemogelijkheden in
nieuwsbrieven;
- Promotie bij activiteiten van de VFN
zoals presentaties en delen van
materiaal;
- Bemiddeling bij dienstverlening aan
leden middels het VFN Secretariaat;
- Mogelijkheid om bijeenkomsten te
organiseren over een bepaald thema.
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U kunt proﬁteren van
kostenvoordelen door shared
services
Als brancheorganisatie is de VFN
in staat om centraal producten en
diensten in te kopen voor haar leden.
Concrete voorbeelden zijn marktonderzoek
via GfK en opleidingen via Lindenhaeghe.
Ook aan geassocieerde leden wordt de
mogelijkheid geboden om te participeren
en zo te profiteren van kostenvoordelen.

Voorwaarden voor
geassocieerd lidmaatschap

De VFN heet u graag welkom als
geassocieerd lid, als u voldoet aan de
volgende voorwaarden:
- U bent een toonaangevende
marktpartij of brancheorganisatie;
- U heeft raakvlakken met
financiële dienstverlening;
- Uw organisatie zal de
VFN gedragscode respecteren;

Kosten

Geassocieerde leden betalen jaarlijks
contributie. Voor 2017 is de contributie
voor geassocieerde leden vastgesteld op
€ 1.800,- Deelname aan de werklunches
wordt voor zowel leden als geassocieerde
leden tegen kostprijs doorberekend.
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