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Aanmeldingsformulier BTG-lidmaatschap 

 

Naam organisatie   ___________________________________________ 

Postadres    ___________________________________________ 

Postcode & Plaats   ___________________________________________ 

Bezoekadres    ___________________________________________ 

Postcode & Plaats   ___________________________________________ 

Algemeen telefoonnummer  ___________________________________________ 

Website     ___________________________________________ 

 

Ik meld mijn organisatie aan voor het volgende BTG-lidmaatschap (selecteer juiste □) : 

□ Gewone leden grootbedrijf (contributie € 3.400,- per jaar excl. btw) zijn in Nederland gevestigde 
binnenlandse bedrijven of organisaties die: 

- 250 of meer werknemers in dienst hebben en/of; 

- een balanstotaal hebben van minimaal 42 miljoen euro en/of een omzet van 50 miljoen euro of meer, 

waarbij de jaarlijkse uitgaven aan telecommunicatie en ICT tenminste 4% bedragen van de totale 

uitgaven; 

- in het algemeen zelf geen commerciële diensten of producten aan derden leveren op het gebied van 

ICT/telecommunicatie. 

 

□ Gewone leden middenbedrijf (contributie € 1.700,- per jaar excl. btw) zijn die leden die: 

- minimaal 50 en minder dan 250 werknemers in dienst hebben en/of; 

- een balanstotaal hebben van meer dan 10 miljoen euro doch minder dan 42 miljoen euro en/of een 

omzet van meer dan 10 miljoen euro doch minder dan 50 miljoen euro, waarbij de jaarlijkse uitgaven 

aan telecommunicatie en ICT tenminste 4% bedragen van de totale uitgaven; 

- in het algemeen zelf geen commerciële diensten of producten aan derden leveren op het gebied van 

ICT/telecommunicatie. 

 

 Geassocieerde leden zijn binnen of buiten Nederland gevestigde rechts- of natuurlijke personen van wie de 

kernactiviteiten telecommunicatie- en/of ICT-dienstverlening op commerciële basis of daaraan gelieerde 

activiteiten vormen. BTG kent drie typen geassocieerde leden: 

□ Klein (contributie € 1.700,- per jaar excl. btw); bedrijven met een omzet die lager is dan 5 miljoen 

euro; 

□ Midden (contributie € 3.400,- per jaar excl. btw); bedrijven met een omzet tussen 5 en 75 miljoen 

euro; 

□ Groot (contributie € 6.800,- per jaar excl. btw); bedrijven met een omzet die groter is dan 75 miljoen 

euro. 

 
□ Buitengewone leden (contributie wordt vastgesteld door bestuur BTG) zijn natuurlijke personen: 

- aan wie door de BTG op persoonlijke titel een grote invloed wordt toegekend op de telecommunicatie-

/ICT-sector; 

- die een prominente politieke en/of sociaalmaatschappelijke functie bekleden. 
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De hier onder vermelde 1
e
 vertegenwoordiger wordt aangemerkt als de officiële bedrijfsvertegenwoordiger. 

Alle formele correspondentie wordt aan deze vertegenwoordiger gericht.  

 

1
e
 vertegenwoordiger:         

Naam     __________________________________________ man/vrouw 

Functie     __________________________________________ 

Telefoonnummer   __________________________________________ 

Mobiel nummer    __________________________________________ 

E-mailadres    __________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart dat de organisatie lid wordt van BTG en aanvaardt alle rechten en plichten die in de 

statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd en gaat akkoord met de contributie die voor de 

betreffende lidmaatschapsvorm is vastgesteld. Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te 

hebben ingevuld. Het getekende formulier kan per e-mail worden gestuurd naar Officemanager@btg.org 

 

Datum:        Handtekening voor akkoord: 

 

______________________     _________________________________ 


