Ontdek de voordelen van het
MinacNed lidmaatschap
Informatie voor bedrijven die interesse hebben
in een partnership met MinacNed

MinacNed
Als branche vereniging voor de micro- en nanotechnologie biedt MinacNed haar leden de volgende voordelen:







MinacNed is de branchevereniging die:


Een network onderhoud van bedrijven en universiteiten/hogesholen/ kennis instituten



Netwerk evenementen organiseert met een focus op specifieke thema’s voor onze doelgroep



De international MicroNanoConference organiseert
met als doel de nanotechnologie community te ondersteunen met een programma van keynotes, bedrijven pitches en
netwerkmogelijkheden



Gebruik maakt van een gezamenlijke stem om beleidsmakers te beinvloeden en de high-tech sector te ondersteunen

MinacNed als kennis autoriteit


Deel persberichten en nieuws items voor de website en de nieuwsbrief



Blijf op de hoogte van de nieuwe en huidige subsidie programma’s



Deel vacatures binnen uw organisatie

Minacned legt de verbinding tussen industrie en wetenschap


Door samen te werken met andere micro en nano gerealteerde (inter)nationale branche organisaties en partners



Door subsidie en financieringsmogelijkheden te delen: Publiek private samenwerking



Lobby in samenwerking met Nano4Society om nanotechnologie hoog op de agenda te houden

Overzicht van MinacNed leden
activiteiten

Netwerken in het
ecosysteem

Publieke agenda

Talent

Leden zichtbaar op website

Samenwerking in R&D

Medewerkers en opleiding

Toegang to direct mail en
nieuwsbrief met sector
nieuws, subsidie
mogelijkheden en events.
Zichtbaarheid op
social media.

Delen van kennis en
ervaring in business
development

Representatie van de
micro- en nano
community

Zichtbaarheid

Deel uw nieuws met de
community

Member events voor
netwerken
Ontwikkeling in innovatie
mogelijkheden binnen de
waardeketen

Beinvloeding van de
publieke opinie en beleid
op specifieke issues

Stageplekken, student
projecten, deel vacatures
Bespreek best practies en
deel coaching en advies

Lidmaatschapsbijdage
Om events te organiseren, nieuwe partnerships
te bouwen en de community te ondersteunen is
de lidmaatschapsbijdrage van MinacNed
proportionele bijdrage voor alle leden.

Lidmaatschap

Bijdrage 2021

Aantal medewerkers (fte)

excl. BTW

1 tot 5 medewerker(s)

€ 707,-*

6 tot 9 medewerker(s)

€ 1413,-

10 tot 25 medewerker(s)

€ 1686,-

Download het aanmeldformulier hier

> 25 medewerker(s)

€ 1976,-

Stuur het volledig ingevulde formulier naar
Aurélie Veltema, project manager bij MinacNed.

*Start-up (opgericht < 3 jaar) Eerste 2 jaar 50%

U vind een overzicht van alle leden hier.

Heeft u een vraag over het MinacNed
lidmaatschap? Neem contact op met Aurélie
Veltema.
0031 (0)6 82 52 79 12 | a.veltema@minacned.nl

korting op lidmaatschap.

De lidmaatschapsbijdrage voor MinacNed wordt ieder jaar
geupdate. U bent voor minimaal 2 jaar lid van MinacNed.
Wanneer het lidmaatschap eerder wordt beeindigd behoud
MinacNed het recht om het lidmaatschap alsnog te innen.
De lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld in de
Algemene Ledenvergadering (ALV) waar alle MinacNed leden
voor uitgenodigd worden.

Contact
Meer informatie?
Aurélie Veltema, project manager

Bezoekadres:
Leusderend 12
3832 RC Leusden
Tel: 0031 (0)33 465 75 07
Aurélie Veltema 0031 (0)6 82 52 79 12
Email: a.veltema@minacned.nl

MinacNed partners

