Advancing your
Aerospace and Airport Business

Het lidmaatschap van de NAG
Leden van de NAG worden actief ondersteund bij het verbeteren van hun
concurrentiepositie en internationaal zakendoen. Het lidmaatschap van de NAG biedt
een breed aanbod van diensten die ondernemers ook financieel voordeel oplevert.

Collectieve belangenbehartiging

De NAG levert een bijdrage aan omzetvergroting en continuïteit van haar leden door het
uitvoeren van kennisoverdracht en handelsbevorderende activiteiten.
De NAG behartigt ledenbelangen bij nationale en internationale
(overheids)instellingen.
De NAG organiseert collectieve beursdeelnames op internationale
luchtvaartgerelateerde evenementen en tentoonstellingen.
De NAG initieert en organiseert handelsmissies naar nieuwe en bestaande markten.
De NAG geeft bekendheid aan de lucht- en ruimtevaartsector
(maak- en onderhoudsindustrie, en luchthavenontwikkeling) door middel van
een uitgebreid netwerk, publicaties en de website.
De NAG biedt ondersteuning bij collectieve businessontwikkeling door het
opzetten van business cases en het organiseren van handelsmissies.
Het organiseren van seminars, matchmake evenementen en bedrijfsbezoeken
zorgen voor een aanvulling op de collectieve beursdeelnames en handelsmissies.

Kenniscentrum

Met het NAG kenniscentrum levert de vereniging een breed scala aan kennis, met name
voor het MKB. Het kenniscentrum biedt leden ondersteuning bij verschillende business
cases en kan tevens worden benaderd voor specifieke vragen m.b.t. informatie over
markten in verschillende landen.
Leden kunnen met luchtvaartsector gerelateerde vragen terecht
bij het NAG kenniscentrum.
Het kenniscentrum organiseert diverse clusters binnen de leden op basis van
product-markt-combinaties voor onderlinge kennisuitwisseling en vergroten
van marktkansen.
Het kenniscentrum organiseert cursussen, initieert bijeenkomsten en voert
specifieke projecten uit inzake actuele onderwerpen, waaronder certificering,
innovatie, export control, kwaliteitssystemen en subsidieaanvragen.
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Individuele business support

De NAG is betrokken bij zowel nationale als internationale (ontwikkelings)projecten
en stimuleert daarin de deelname van de leden.
Met lokale NAG vertegenwoordiging in Brazilië, Frankrijk, Turkije en het
Verenigd Koninkrijk in combinatie met het netwerk van ambassades en
consulaten hebben leden de beschikking tot wereldwijde ondersteuning
op het gebied van marketing en sales.

Praktisch voordeel

Als NAG-lid profiteert u tevens van diverse praktische voordelen.
Mede sturing geven aan het beleid en de activiteiten van de NAG.
Korting op collectieve beursdeelnames, handelsmissies, trainingen en cursussen.
Vermelding van uw bedrijf op de NAG-website, nieuwsbrief, brochures,
jaarverslagen en internationale vakbeurzen.
Toegang tot het gehele netwerk van de NAG en specifieke marktinformatie.
Wilt u direct profiteren van de voordelen en samen met de NAG de Nederlandse
luchtvaartsector in Nederland en daarbuiten versterken?
Word dan lid van de NAG!

Contributie NAG 2019
Contributie

De huidige contributieschaal van de NAG berust op de volgende staffelmethode naar
indeling van het aantal werknemers binnen het lidbedrijf dat specifiek werkzaam is ten
behoeve van de lucht- en ruimtevaartsector.
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

1
2
3
4
5

0 t/m 25 werknemers
26 t/m 100 werknemers
101 t/m 250 werknemers
251 t/m 500 werknemers
501 -> werknemers

€
€
€
€
€

2.557,14
3.191,58
4.159,56
5.105,10
5.746,68

per kalenderjaar
per kalenderjaar
per kalenderjaar
per kalenderjaar
per kalenderjaar

Entreegeld € 2.866,20
Het entreegeld wordt éénmalig geheven bij het afsluiten van het lidmaatschap.

Clusterkorting

Clusters van bedrijven behorend tot een consortium of holding ontvangen een korting
op de contributie. Entreegeld valt hierbuiten. Dit percentage wordt als volgt vastgesteld:
2 deelnemers
3 deelnemers
4 deelnemers
5 of meer deelnemers

ieder
ieder
ieder
ieder

10%
15%
20%
25%

“Starters” lidmaatschap

Speciaal voor startende ondernemingen biedt de vereniging de mogelijkheid om
gedurende een beperkte periode als Starter lid te zijn. Een Starter is, in principe, een
onderneming die op het moment van aanmelding niet langer bestaat dan twee jaar en
maximaal vier werknemers in dienst heeft. De contributie is beduidend lager, en wel:
€ 1280,10 per kalenderjaar en
€

621,18 entreegeld.

De maximale duur van het Starters lidmaatschap bedraagt twee jaar. Hierna kan het
lidmaatschap worden omgezet in een normaal lidmaatschap waarbij het reeds in
rekening gebrachte entreegeld in minder wordt gebracht op het te heffen entreegeld.

Opzeggen lidmaatschap

Per 1 oktober wordt uw lidmaatschap jaarlijks verlengd.
De opzegging van het NAG lidmaatschap moet statutair
voor 1 oktober schriftelijk worden ingediend bij het NAG bureau.

