
 
Media voor Vak en Wetenschap (MVW) van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) 

Lidmaatschapsprocedure 

1. MVW-leden zijn aangesloten met moeder- en dochterbedrijven voor zover deze 

activiteiten ontplooien die binnen de Statuten van MVW passen. 

2. MVW-leden zijn altijd ook aangesloten bij NUV indien hun activiteiten binnen de  de 

statuten van NUV passen. 

3. Als uw mediabedrijf langer dan 12 maanden bestaat en uw activiteiten binnen de statuten 

van MVW vallen, dan kunt u via info@nuv.nl een informatiepakket over het lidmaatschap 

van NUV en MVW aanvragen.  

4. Bent u na lezing van de informatie serieus geïnteresseerd in een lidmaatschap, dan maken 

wij graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek over doelstelling, 

activiteiten en plannen van MVW en NUV en maken we nader kennis met de aard en 

omvang van uw media-activiteiten en uw overwegingen om lid te worden. 

5. Op basis van deze kennismaking maken aanvrager en MVW ieder de finale afweging om 

de lidmaatschapsprocedure al dan niet in werking te stellen. 

6. Het kandidaat-lid dient voor eigen rekening en risico en op basis van continuïteit 

inhoudelijke mediadiensten en/of producten te genereren voor beroep, bedrijf, 

wetenschap en/of hoger onderwijs. 

7. Het kandidaat-lid dienst kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de 

volgende zaken: 

 Statuten van MVW en NUV 

 Huishoudelijk Reglementen  

 Reglementen t.a.v. stemrecht 

 Reglementen t.a.v. contributiebetaling 

 Bindende Besluiten MVW 

 Naleving van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf indien van toepassing 

8. Het kandidaat-lid vraagt per brief aan het bestuur van MVW het lidmaatschap aan. In de 

brief wordt de hoofdactiviteit benoemd, de bedrijfsomvang, het aantal personeelsleden, 

jaar van oprichting en de juridische bedrijfsentiteit.  

9. Het MVW-bestuur beoordeelt de continuïteit en het bonafide karakter van het kandidaat-

lid en zal de aanvraag al dan niet honoreren of legt bij een positieve beoordeling en indien 

van toepassing de aanvraag met een positief advies voor instemming voor aan het 

Algemeen Bestuur van het NUV, dat de aanvraag aan een finale toetsing voor het NUV-

lidmaatschap onderwerpt. 
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