Lidmaatschap trainers TCC

Om de betrokkenheid van TCC-trainers te vergroten en de financiële basis onder TCC te
verstevigen wordt per 1 juli 2016 het lidmaatschap voor TCC trainers van kracht.
Algemeen
Dit lidmaatschap houdt in dat je per jaar een bijdrage betaalt ter ondersteuning van de hieronder
genoemde werkzaamheden door TCC:












Aanvraag NJI. TCC als erkende effectieve interventie
Aanhouden voorraad en beschikbaar stellen materialen
Ontwikkeling en uitgifte nieuwe materialen
Beschikbaar stellen flyers en posters
PR algemeen (bijv. stands op conferenties, facebook en twitter)
Onderhoud en vernieuwing website
Vermelding trainersgegevens op de TCC-site
Uitbrengen nieuwsbrief (trainers en belangstellenden)
Bijhouden community voor trainers
Organisatie inspiratie dag voor trainers
Helpdesk (telefonisch en via mail)

Korting
Tevens krijg je met dit lidmaatschap extra (inkoop)korting op diverse materialen en diensten die
door TCC worden aangeboden.
Twee lidmaatschappen
Afhankelijk van hoeveel trainingen of workshops je denkt te gaan geven, kun je kiezen voor:
Basis-lidmaatschap
€ 7,50 per maand.
Aan het begin van elk jaar ontvang je een factuur voor het jaarbedrag van € 90,00.

Plus-lidmaatschap
€ 10,00 per maand.
Aan het begin van elk jaar ontvang je een factuur voor het jaarbedrag van € 120,00.

Basis-lidmaatschap inhoud
€ 90,00 per jaar
De onder het kopje algemeen genoemde werkzaamheden en diensten en de hieronder
genoemde extra kortingen op materialen en diensten
Product

Korting Inkoopprijs

Verkoopprijs

Pictokaarten

2,50

20,00

27,95

Kriebelkist

2,50

147,50

180,00

Trainingsmap

2,50

57,00

79,95

Aanvullingsset verhalen map algemeen (digitaal)

2,50

12,50

15,00

Boek “De leukste speelversjes en knierijmpjes”

2,95

10,00

12,95

Doorgeven trainingsaanvraag

5,00

45,00

n.v.t.

Plus-lidmaatschap inhoud
€ 120,00 per jaar
De onder het kopje algemeen genoemde werkzaamheden en diensten en de hieronder
genoemde extra kortingen op materialen en diensten
Product

Korting Inkoopprijs

Verkoopprijs

Pictokaarten

5,00

17,50

27,95

Kriebelkist

5,00

145,00

180,00

Trainingsmap

4,50

55,00

79,95

Aanvullingsset verhalen map algemeen (digitaal)

5,00

10,00

15,00

Boek “De leukste speelversjes en knierijmpjes”

3,95

9,00

12,95

Doorgeven trainingsaanvraag

20,00

25,00

n.v.t.

Inspiratiedag

5,00

Afhankelijk van kostprijs

Certificaten

1,50

Gratis

1,50

