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Taken en doelstellingen 
 Ideële en actieve bevordering van IKT-onderzoek met als doel een 

 technisch innovatieve, 
 kwalitatief hoogwaardige 
 burger- en milieuvriendelijke evenals 
 economische draagkrachtig 

ondergrondse verzorgings- en afvalverwerkingsinfrastructuur te realiseren. 
 forum voor discussies, het uitwisselen van ervaringen en het vormen van meningen 

tussen netwerkbeheerders en IKT 
 uitsluitend doelen zonder winstoogmerk nastreven in navolging van het hoofdstuk 

“Fiscaal aantrekkelijke doelen” van de belastingverordening 
 
 
Verhouding ten opzichte van IKT 
 De vereniging is aandeelhouder van IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur 

gemeinnützige GmbH. 
 De vereniging bezit tweederde van de aandelen in IKT en heeft daarmee een 

meerderheidsbelang. De resterende eenderde van de aandelen zijn in het bezit van 
de „IKT-Vereniging van Industrie en Dienstverlenende bedrijven“. 

 De vereniging garandeert dat IKT haar werkzaamheden ten allen tijde neutraal en 
onafhankelijk kan uitvoeren. 

 Daarvoor nemen drie leden, die een controlerende functie hebben, zitting in de Raad 
van Toezicht van IKT. 

 
Leden 
 Exploitanten van openbare nutsbedrijven en rioleringsnetwerken 
 Water- en zuiveringsschappen 
 Persoonlijke leden 
 
 
Voordelen van het lidmaatschap 
 Uitvoerige en regelmatige informatie over geplande, lopende en afgesloten 

onderzoeksprojecten van IKT 
 Mede vorm geven aan het onderzoeksprogramma van IKT door de inbreng van eigen 

onderwerpen en vraagstukken 
 Met voorrang betrokken worden bij IKT-projecten 
 Discussie en ervaringen uitwisselen tussen leden 
 Gratis ontvangst van alle IKT-onderzoeksrapporten 
 Verlaagde deelnemersbijdrage aan alle IKT-manifestaties 
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Leden 
 

Datum: 01/2018 
Aantal leden: 134 
 
 
 

 Abwasserbeseitigung Rendsburg 
 Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck 
 Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH 
 Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH 
 Abwasserverband Starnberger See 
 Abwasserzweckverband Obere Bille 
 Amperverband K.d.ö.R. 
 ASK Kamp-Lintfort 
 Berliner Wasserbetriebe 
 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der 

Stadt Northeim 
 Eigenbetrieb Straubinger 

Stadtentwässerung und Straßenreinigung 
 Emschergenossenschaft 
 Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt 
 Entsorgungsbetriebe Speyer  
 Entwässerung Stadt Witten 
 Erftverband 
 EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel 
 Gelsenwasser AG 
 Gemeente Almere 
 Gemeente Arnhem 
 Gemeente Steenwijkerland 
 Gemeinde Blankenheim 
 Gemeinde Grünwald 
 Gemeinde Herzebrock-Clarholz 
 Gemeinde Holzwickede 
 Gemeinde Jüchen 
 Gemeinde Roetgen 
 Gemeinde Schwanau 
 Gemeindewerke Schlangen GmbH 
 Gemeindewerke Wachtberg, AöR 
 gKu VE München-Ost 
 Göttinger Entsorgungsbetriebe 
 Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck 
 Hamburger Stadtentwässerung AöR 
 Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 
 Landeshauptstadt Kiel 
 Landeshauptstadt München 
 LINEG Linksniederrheinische 

Entwässerungs-Genossenschaft 
 Linz Service GmbH 

 NEW Niederrhein Energie und Wasser AG 
 Ruhrverband 
 Samtgemeinde Wathlingen 
 Schwalmtalwerke AöR 
 SEM Stadtentwässerung Mülheim an der 

Ruhr GmbH 
 Stadt Ahaus 
 Stadt Alsdorf 
 Stadt Altena 
 Stadt Backnang 
 Stadt Bad Honnef 
 Stadt Balve 
 Stadt Bergisch Gladbach 
 Stadt Bielefeld 
 Stadt Bochum 
 Stadt Datteln 
 Stadt Detmold 
 Stadt Dinslaken 
 Stadt Elmshorn 
 Stadt Erkelenz 
 Stadt Frankenthal (Pfalz) 
 Stadt Frankfurt am Main 
 Stadt Freudenberg 
 Stadt Gütersloh 
 Stadt Herford 
 Stadt Herten 
 Stadt Hilden 
 Stadt Iserlohn 
 Stadt Kaarst 
 Stadt Kierspe 
 Stadt Korschenbroich 
 Stadt Lübbecke 
 Stadt Meerbusch 
 Stadt Monschau 
 Stadt Neuss 
 Stadt Nürnberg 
 Stadt Olpe 
 Stadt Plettenberg 
 Stadt Püttlingen 
 Stadt Radevormwald 
 Stadt Recklinghausen 
 Stadt Regensburg 
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 Stadt Rietberg 
 Stadt Rinteln 
 Stadt Rosenheim 
 Stadt Stuttgart 
 Stadt Vellmar 
 Stadt Vlotho 
 Stadt Willich 
 Stadt Würselen 
 Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen 

AöR (SAL) 
 Stadtentwässerung Augsburg 
 Stadtentwässerung Garbsen 
 Stadtentwässerung Hemer SEH 
 Stadtentwässerung Mannheim 
 Stadtentwässerung Peine 
 Stadtentwässerung Reutlingen 
 Stadtentwässerung Schwerte GmbH 
 Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf 
 Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid – 

AöR 
 Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn 
 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR 
 Stadtverwaltung Erfurt 
 Stadtverwaltung Menden 
 Stadtverwaltung Riedstadt 
 Stadtwerke Aachen AG 
 Stadtwerke Arnsberg GmbH 
 Stadtwerke Baunatal 
 Stadtwerke Brilon AöR 
 Stadtwerke Essen AG 
 Stadtwerke Kevelaer 

 Stadtwerke Neuenrade AöR 
 Stadtwerke Raunheim 
 Stadtwerke Singen 
 Stadtwerke Sundern 
 Städtische Betriebe Minden 
 Städtische Werke Magdeburg GmbH 
 Technische Betriebe Leverkusen 
 Technische Betriebe Rheine AöR 
 Technische Betriebe Wilhelmshaven 
 Technische Werke Burscheid AöR 
 Technische Werke Emmerich am Rhein 

GmbH 
 Thames Water Utilities Ltd., London 
 Verbandsgemeindewerke 

Kirchheimbolanden 
 Verbandsgemeindewerke Winnweiler 
 Wirtschaftsbetrieb Hagen 
 Wirtschaftsbetrieb Mainz 
 Wirtschaftsbetrieb Porta Westfalica 
 Wirtschaftsbetriebe Duisburg 
 Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR 
 WTE Betriebsgesellschaft mbH 
 Wupperverband 
 Zentraler Betriebshof der Stadt Marl 
 Zweckverband Ostholstein 
 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung am 

Tegernsee 
 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 

Hachinger Tal

 
 
 
 
 
 
 

Een bijgewerkte lijst is altijd beschikbaar op onze website: www.ikt.de/mitglieder 
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S T A T U T E N 
 

§1 Naam, zetel, inschrijving, boekjaar 
1 De vereniging draagt de naam "IKT-Förderverein der 

Netzbetreiber“. 
2 De vereniging staat ingeschreven in het verenigingsregister 

van het kantongerecht Gelsenkirchen. Na de inschrijving 
werd de naam aangevuld met „e.V.“ (eingetragener Verein 
[geregistreerde vereniging]). 

3 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste 
volledige boekjaar eindigde op 31 december 2004.  

4 De vereniging is gevestigd in Gelsenkirchen. 
 

§2 Doel van de vereniging 
1. De vereniging heeft ten doel om de wetenschap, het 

onderzoek, de opleiding en de bescherming van het milieu 
op het gebied van de ondergrondse infrastructuur te 
ondersteunen, evenals het bevorderen van 
wetenschappelijke discussie tussen wetenschappers en 
exploitanten van nutsbedrijven en rioleringsnetwerken en 
van andere ondergrondse infrastructuren. 

2. Deze doelen worden door middel van passende activiteiten 
van de vereniging nagestreefd. Daartoe behoren vooral 
wetenschappelijke conferenties, seminars, vergaderingen 
enz., die toegankelijk zijn voor wetenschappers, mensen uit 
de praktijk en studenten, waarvan de wetenschappelijke 
resultaten op geschikte wijze gepubliceerd worden. 

3. Het doel van de statuten wordt vooral door de ideële en 
financiële bevordering van het werk van IKT – Institut für 
Unterirdische Infrastruktur gGmbH bereikt. Daarom is de 
vereniging onderdeel van IKT. D vereniging, de leden van 
de vereniging noch derden hebben enige invloed op de 
arbeidsresultaten van IKT. De vereniging garandeert te 
allen tijde, dat IKT haar werkzaamheden neutraal en 
onafhankelijk kan uitvoeren. 

4. De vereniging volgt alleen en uitsluitend doelen van 
algemeen belang in de zin van de paragraaf "fiscaal 
bevoorrechte doelen" van de belastingwet. De vereniging 
voert haar werkzaamheden belangeloos uit, d.w.z. dat de 
vereniging in eerste instantie geen commerciële belangen 
nastreeft. 

5. Door middel van de vereniging mogen alleen de statutaire 
belangen worden nagestreefd. De leden ontvangen geen 
aandeel in de winst en in hun hoedanigheid als leden 
ontvangen zij ook geen andere schenkingen uit de 
middelen van de vereniging. 

6. Geen enkele persoon mag door uitgaven, die het doel van 
de vereniging vreemd zijn, of door onevenredig hoge 
vergoedingen begunstigd worden. 

 
§3 Aansprakelijkheid, vermogen en reserves 

1. De vereniging is uitsluitend aansprakelijk met het 
verenigingsvermogen. De leden kunnen niet persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld. 

2. In geval van ontbinding of opheffing of bij het wegvallen 
van de fiscaal voordelige doelen van de vereniging komt dit 
vermogen ten goede aan de deelstaat Nordrhein-
Westfalen, die het alleen en uitsluitend ter bevordering van 
de wetenschap op het gebied van ondergrondse 
infrastructuur mag gebruiken. Besluiten over het 
toekomstige gebruik van het vermogen, mogen pas na 
goedkeuring van de belastingsdienst worden uitgevoerd. 
De leden kunnen geen aanspraak op het vermogen van de 
vereniging maken. 

3. De vereniging mag over het noodzakelijk geïnvesteerde 
vermogen en in verband met haar verplichtingen 
vastgelegde kredieten slechts tijdelijk een vermogen voor 
bepaalde doelen verzamelen (doelvermogen), zoals 
vastgelegd in § 2 van de statuten. Een doelvermogen in 
deze zin moet voor de verdere bevordering van het werk 
van het IKT en haar ontwikkelingsmaatschappij worden 
gebruikt. Bij de vorming van reserves moeten de 
voorschriften in § 58 nr. 6 en 7 AO in acht worden 
genomen. Bij de vorming van reserves moet het concrete 
gebruiksdoel worden aangegeven.  

 
§4 Verkrijging van lidmaatschap 

1. De vereniging heeft a) gewone leden en b) ereleden. 
2. Een gewoon lid kan iedere natuurlijke of juridische persoon 

zijn, die exploitant is van een openbaar nutsbedrijf of 
rioleringsnetwerk, of die bereid is, het doel van de 
vereniging te bevorderen. De Raad van bestuur beslist over 
de aanvraag met betrekking tot het lidmaatschap. Indien 
een aanvraag wordt afgewezen, dan wordt dit schriftelijk en 
met opgaaf van reden aan de aanvrager medegedeeld. De 
gegadigde heeft het recht om tegen deze beslissing in 
beroep te gaan. Indien de aanvraag opnieuw wordt 
afgewezen, dan beslist de algemene ledenvergadering 
over de aanvraag. 

3 Een erelidmaatschap kan aan natuurlijke personen worden 
verleend, die op grond van bijzondere verdiensten voor de 
vereniging, de wetenschap of de praktische ontwikkeling op 
het gebied van ondergrondse infrastructuur zijn benoemd. 
De toekenning gebeurt op voordracht van de Raad van 
bestuur door de algemene ledenvergadering. 

 
§5 Rechten en plichten van de leden 

1. Alle leden hebben het recht om aanvragen in te dienen en 
zijn stemgerechtigd.  

2. Door hun lidmaatschap verplichten gewone leden zich tot 
het betalen van de jaarlijkse bijdragen, waarvan de hoogte 
door de ledenvergadering vastgesteld en naar ratio 
onderverdeeld kan worden. In bijzondere gevallen is de 
Raad van bestuur gerechtigd, de bijdrage te verlagen of 
kwijt te schelden. 

3. De bijdragen van de leden zijn jaarlijkse bijdragen en zijn 
telkens op 1 juli van een jaar opeisbaar. Bij aanvang van 
het lidmaatschap na 1 juli van een boekjaar wordt de 
hoogte van de bijdrage naar rato van het resterende aantal 
maanden van het boekjaar vastgesteld. 

 
§6 Beëindiging van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door 
 a) overlijden; 

b) bij juridische personen door een liquidatie of het 
aanvragen van een faillissementsprocedure 

 c) opheffing van de vereniging; 
 d) opzegging; 
 e) royement. 
2. De  opzegging door een lid moet schriftelijk en ten minste 

zes maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de 
Raad van bestuur worden ingediend. 

3. Het royeren van een lid kan bij besluit van de algemene 
ledenvergadering worden genomen, indien het betreffende 
lid door zijn gedrag schade aan de vereniging heeft 
berokkend of een achterstand in de betaling van de 
jaarlijkse bijdragen van 2 jaar heeft. Voor een besluit tot het 
royeren van een lid is ten minste een tweederde 
meerderheid van de ledenvergadering nodig. Binnen een 
maand na ontvangst van de mededeling omtrent het 
royement kan het lid in beroep gaan tegen dit besluit en zijn 
bezwaar schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van 
bestuur, waarna de ledenvergadering uiteindelijk beslist.  

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap is terugbetaling van 
de aan de vereniging betaalde bijdragen, evenals iedere 
andere vorm van aanspraak op het vermogen van de 
vereniging uitgesloten. 

 
§7 Organen van de vereniging 

De organen van de vereniging zijn de ledenvergadering en de 
Raad van bestuur. Voor bijzondere taken in de zijn van § 2 
kan de ledenvergadering andere instanties in het leven 
roepen, die niet het karakter van een orgaan hebben. 
 

§8 Ledenvergadering 
1. De ledenvergadering beslist over alle aangelegenheden 

van de vereniging, voor zover dit niet door de directie of de 
Raad van bestuur kan worden waargenomen. Dit geldt in 
het bijzonder voor:  
a) de keuze van de leden van de Raad van bestuur;  
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b) de goedkeuring van het jaarverslag van de directie, 
evenals de door de directie op te stellen jaarrekening en 
de begroting; 

c) de ontlasting van andere organen van de vereniging; 
d) de keuze van de accountant; 
e) de beslissing omtrent beroep conform § 6 (3); 
f) vaststelling van de bijdragen van de leden conform § 5 

(2); 
g) wijzigingen van de statuten; 
h) opheffing van de vereniging. 

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt door de Raad van 
bestuur een algemene ledenvergadering bijeen geroepen. 
Het bijeenroepen van de vergadering gebeurt schriftelijk 
met toezending van de agenda. Daarbij moet een termijn 
van 4 weken in acht worden genomen. De overige 
ledenvergaderingen kunnen op verzoek van de Raad van 
bestuur of op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek - met opgaaf 
van reden – door ten minste 40% van de gewone leden 
bijeen worden geroepen.  

3. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de 
voorzitter van de Raad van bestuur of, bij diens 
afwezigheid, door een ander lid van de Raad van bestuur. 
Indien de Raad van bestuur is verhinderd, kiezen de leden 
uit hun midden een voorzitter voor het leiden van de 
ledenvergadering. 

4. Een volgens voorschrift bijeen geroepen ledenvergadering 
is onafhankelijk van het aantal aanwezige, stemgerechtigde 
leden bevoegd tot het nemen van besluiten. De besluiten 
worden gewoon met een meerderheid van stemmen 
genomen, voor zover niet wettelijk of statutair anders is 
bepaald. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Bij een 
stemming geeft een meerderheid van stemmen de 
doorslag; eventuele onthoudingen worden bij de 
berekening niet meegeteld. Bij een staking van de 
stemming is het door de voorzitter van de ledenvergadering 
te trekken lot beslissend.  

5. Een lid dat niet aanwezig kan zijn, kan volmacht verlenen 
aan een ander lid. Dit dient uiterlijk vijf dagen voor aanvang 
van de vergadering schriftelijk aan de Raad van bestuur te 
worden doorgegeven. 

6. Indien snelheid bij aangelegenheden is vereist, kunnen 
besluiten ook in een schriftelijke procedure worden 
genomen. De vereiste stappen worden door de Raad van 
bestuur bepaald. Wanneer een lid het niet eens is met deze 
procedure tot schriftelijke besluitvorming, dan moet het 
vraagstuk in de volgende ledenvergadering worden 
behandeld. 

7. De besluiten van de ledenvergadering moeten in notulen 
worden vastgelegd, die ofwel door de voorzitter van de 
vergadering, diens plaatsvervanger of de directeur van de 
vereniging en een door de Raad van bestuur bepaalde 
notulist worden ondertekend. De leden zijn gerechtigd, 
deze notulen in te zien. 

 
§9 Raad van bestuur 

1. De Raad van bestuur bestaat uit vijf leden. Daartoe 
behoren: 

 a) de voorzitter; 
 b) de vicevoorzitter; 
 c)  drie andere leden van de vereniging. 
2. De Raad van bestuur neemt haar besluiten met 

meerderheid van stemmen. Een besluit is geldig als ten 
minste drie leden van de Raad van bestuur aanwezig zijn. 
Bij een staking van de stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. Over de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur moet een schriftelijk protocol worden 
vastgelegd. 

3. De leden van de Raad van bestuur worden benoemd voor 
een periode van vier jaar. De Raad van bestuur blijft tot aan 
de statutaire vastlegging van de nieuwe Raad van bestuur 
gehandhaafd. Herkiezing van de Raad van bestuur is 
toegestaan. Indien een lid van de Raad van bestuur zijn 
ambt tussentijds neerlegt, dan kiest de Raad van bestuur 
een vervangend lid voor de resterende ambtsperiode van 
het lid dat is gestopt. 

4. De Raad van bestuur heeft tot taak: 
a) het regelen van de lopende zaken in overeenstemming 

met de begroting; 
b) het vertegenwoordigen van de vereniging in rechte en 

buiten rechte; 
c) het opstellen van de begroting van de vereniging; 
d) het aanstellen en ontslaan van medewerkers van de 

vereniging; 
e) het waarnemen van alle overige taken conform deze 

statuten; 
f) het doen van verslag aan de ledenvergadering over de 

activiteiten van de vereniging. 
5. De aansprakelijkheid voor de handelingen van de Raad 

van bestuur in relatie tot het vermogen van de vereniging is 
beperkt tot de hoogte van het verenigingsvermogen. De 
Raad van bestuur kan verplichtingen voor de vereniging 
slechts aangaan tot de hoogte van het vermogen van de 
vereniging. De volmacht van de Raad is in zoverre 
uitdrukkelijk beperkt. 

6. De vereniging wordt in het rechtsverkeer gezamenlijk door 
twee leden van de Raad van bestuur vertegenwoordigd. 
Eén van de beide leden van de Raad van bestuur moet de 
voorzitter of vicevoorzitter zijn. 

7. De leden van de Raad van bestuur voeren hun 
werkzaamheden op basis van vrijwilligheid uit. 
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§10 Directie 
1. De vereniging heeft een directeur. De directeur wordt door 

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, 
ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank 
Gelsenkirchen onder HRB 1884, benoemd en in de Raad 
van bestuur opgenomen. Indien hij geen lid is van de Raad 
van bestuur neemt hij wel deel aan diens vergaderingen, 
maar speelt daarbij een adviserende rol. 

2. De directeur van de vereniging heeft de volgende taken: 
a) het regelen van de lopende zaken van de vereniging in 

opdracht van de Raad van bestuur; 
b) het onderhouden van betrekkingen met aan de doelen 

en taken van de vereniging gerelateerde departementen 
van de staat, de economie en associaties in binnen- en 
buitenland; 

c) verslaglegging van de economische ontwikkeling van 
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH en 
van hun wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten; 

d) administratieve ondersteuning van de 
verenigingsorganen, commissies en instanties. 

3. De directeur kan voor zijn werkzaamheden een 
representatievergoeding ontvangen. Hierover beslist de 
Raad van bestuur. Een representatievergoeding voor zijn 
activiteiten als lid van de Raad van bestuur is niet 
geoorloofd.  

 
§11 Commissies 

Voor de behandeling van bepaalde vraagstukken kunnen op 
verzoek van de Raad van bestuur en besluitvorming van de 
ledenvergadering specifieke commissies worden gevormd. 
 

§12 Wijziging van de statuten en opheffing van de 
vereniging 

1. Voor besluiten van de ledenvergadering over wijzigingen 
van de statuten is een meerderheid van tweederde op de 
ledenvergadering aanwezige leden vereist. 

2. Besluiten over opheffing van de vereniging kunnen alleen 
op een voor dit doel bijeen geroepen ledenvergadering 
worden genomen; hiervoor is de toestemming van 
driekwart van alle stemgerechtigde leden van de vereniging 
vereist. Indien niet tot opheffing van de vereniging kan 
worden besloten, omdat er minder dan driekwart van alle 
stemmen van de stemgerechtigde leden in de vergadering 
vertegenwoordigd zijn, dan kan een nieuwe vergadering 
bijeen worden geroepen, die binnen vier weken na de 
eerste vergadering moet worden gehouden. In deze 
ledenvergadering kan ongeacht het aantal aanwezige 
stemmen met een meerderheid van driekwart van de 
afgegeven stemmen tot opheffing worden besloten. Bij het 
bijeen roepen van deze vergadering moet hierop 
uitdrukkelijk worden gewezen. 

3. In geval van opheffing benoemt de Raad van bestuur een 
curator. 

 
§13 Slotbepalingen 

1. Besluiten waarvoor, in verband met fiscale 
stimuleringsmaatregelen, wezenlijke bepalingen in de 
statuten achteraf gewijzigd, aangevuld, in de statuten 
opgenomen of geschrapt moeten worden, moeten ter 
goedkeuring aan de verantwoordelijke belastingdienst 
worden voorgelegd en mogen pas na goedkeuring of 
overeenkomstig het voorstel van de belastingdienst worden 
uitgevoerd, zodat geen nadelige invloed op de 
stimuleringsmaatregelen wordt uitgeoefend. 

2. De Raad van bestuur wordt gemachtigd, in verband met de 
aanmelding van de vereniging bij het register of voor de 
erkenning van het algemeen nut noodzakelijk wijzigingen 
aan de statuten door te voeren. 

 
 

BIJDRAGEREGELING 
geldig vanaf 1 januari 2006 

 
Gemeentelijke netwerkbeheerder  Jaarlijkse bijdrage  
naar aantal inwoners: 

 klein < 20.000 300 EUR 
 middel 20.000 – 100.000 400 EUR 
 groot > 100.000 500 EUR 
Samenwerkende netwerkbeheerders  
en netwerkbeheerders in de particuliere sector 1.500 EUR 



IKT-Vereniging van Netbeheerders 

IKT-Förderverein der Netzbetreiber e.V. 

 
 

Retourneren aan: IKT-Förderverein der Netzbetreiber e.V.  
Exterbruch 1 D-45886 Gelsenkirchen 

  Fax: 0049 209 17806-13 

Aanvraag tot lidmaatschap 

 
 
 
Gemeente/netwerkbeheerder   

   

Afdeling   

   

Straat/Postbus   

   

Postcode, plaats   

   

vertegenwoordigd door:   

   

Titel Voornaam Achternaam 

   

Functie Telefoon Fax 

   

E-mail   

   

 gemeentelijke 
netwerkbeheerder 

 Verband  netwerkbeheerder in 
particuliere sector

 
Hiermee dienen wij een verzoek tot lidmaatschap van de IKT-Förderverein der 
Netzbetreiber e.V. in. Wij hebben kennis van de statuten en bijdrageregeling 
genomen. 
 
 
 
 
 
Datum Stempel Rechtsgeldige handtekening 
   
   
   
  Naam en voornaam in blokletters 
 




