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Inleiding
Het document beschrijft de verschillende soorten lidmaatschap van de Stichting COME Collaboration
en de voordelen die aan elk daarvan verbonden zijn (zie ook onderstaande tabel). Lid worden kan
verschillende gevolgen hebben voor de activiteit van de Stichting.

Omschrijving
Volwaardig lidmaatschap (jaarlijkse bijdrage: 150€): een volwaardig lid is gewoonlijk een
professioneel osteopaat (maar kan ook een andere gezondheidswerker zijn), die minstens 12
maanden beroepservaring heeft in de praktijk van de gezondheidszorg. Het volwaardig lidmaatschap
heeft alle voordelen van het stichtingslidmaatschap (zie onderstaande tabel). Het is bedoeld voor
beroepsbeoefenaars die geïnteresseerd zijn in alle aspecten van de activiteiten en initiatieven van de
Stichting (van nieuwsbrief update tot onderzoeksfellow, tot het publiceren van onderzoek) en extra
vaardigheden en competenties willen ontwikkelen door de mogelijkheden die COME biedt.
Studenten (jaarlijkse bijdrage 50€): studenten kunnen lid worden van de Stichting. Zij moeten hun
studentschap bewijzen door een ad hoc certificaat van hun onderwijsinstelling, ondertekend door de
verwijzende universiteit/instelling, op te sturen naar de algemeen secretaris. Het student-lid krijgt een
korting op de jaarlijkse bijdrage voor de gehele academische periode. Dit jonge profiel kan binnen de
gemeenschap van de Stichting groeien gedurende de volledige academische opleiding en kan de
vereiste ervaring opdoen.
COME supporter/advocate: een COME supporter kan een osteopaat of een andere
gezondheidswerker zijn, maar ook een niet-gezondheidswerker. Hij/zij steunt de initiatieven en
activiteiten van de Stichting en neemt actief deel aan de activiteiten die hem/haar interesseren.
Supporters kunnen worden vrijgesteld van een jaarlijkse bijdrage en hebben een aantal voordelen als
actief supporter van de Stichting. Door hun betrokkenheid maken COME-supporters de Stichting

gemeenschap groter en sterker. Supporters kunnen nieuwe initiatieven stimuleren om gehoor te
geven aan de oproep van de Stichting aan geïnteresseerde belanghebbenden en een beroep doen op
nieuwe partners/sponsors.
COME-ambassadeur: een COME-ambassadeur treedt op als vertegenwoordiger of promotor van een
specifieke activiteit/project van de Stichting. Hij/zij ondersteunt een specifiek project, de
doelstellingen en resultaten ervan door de waarden van de Stichting te omarmen. Een ambassadeur
betaalt geen jaarlijkse bijdrage, maar zet zijn/haar tijd, inspanningen, kennis en ervaring in om de
activiteiten en projecten van de Stichting te promoten. Zijn/haar betrokkenheid is vrijwillig en brengt
een aantal voordelen met zich mee. Ambassadeurs zetten zich in om de boodschap en de missie van
de Stichting te verspreiden door de projecten van de Stichting te promoten via hun contacten en
entourage. Ambassadeurs kunnen nieuwe initiatieven promoten om de oproep van de Stichting aan
geïnteresseerde belanghebbenden uit te voeren. Ze kunnen ook een oproep doen voor nieuwe
partners/sponsors.
COME donateur: een donateur is een particuliere of openbare geldschieter van de Stichting. Het kan
gaan om een particulier, een instelling, een bank, een opleidingsinstituut, enz. Donateurs worden
beschouwd als deel van de Stichting door hun financiële steun aan de activiteiten van de Stichting.
Donateurs worden geïnformeerd over alle activiteiten en resultaten van de Stichting, zodat zij kunnen
controleren hoe hun donaties worden geïnvesteerd.

Table: Wat COME doet voor haar leden.
Voordelen
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Deelname aan
humanitaire
missies
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Biotekna)
TechSoup**
COME voucher
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Fellowship
BeCOME een
projectleider
BeCOME een
projectmanager
Traject van
excellentie (ook
wel Honours
Program
genoemd)***
Deel uitmaken van
het praktijkgericht
onderzoeksnetwerk
(PBRN)
Dienst voor
wetenschappelijke
paper review
proces
Fiscale
voordelen****

X
X
X
X
X

X

X

X

* Afhankelijk van het soort evenement kunnen leden een korting krijgen of een kwijtschelding van de kosten.
**Kortingen op computersoftware en -programma's.
*** Het traject van uitmuntendheid (ook bekend als het Honors Program) biedt gemotiveerde en
verdienstelijke leden toegang tot diepgaande culturele activiteiten en vergemakkelijkt hun integratie in het
wetenschappelijk onderzoek in ruimere zin. Het Honors Program bestaat uit aanvullende opleidingsactiviteiten
onder leiding van de Stichting.
**** Enkel geldig voor Italiaans fiscaal recht.
Voor nadere informatie kunt u schrijven naar: info@comecollaboration.org

