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LIDMAATSCHAP HAPPY AGING | LIFETECHVALLEY

Beschrijving
Happy Aging | LifeTechValley wil vanuit de Euregio, bouwen aan een internationaal ecosysteem van
stakeholders, om gebruiksgerichte innovaties in de ouderenzorg (preventie, geïntegreerde zorg,
welzijn) te versnellen en zo bij te dragen tot meer bedrijvigheid en kwaliteitsvolle zorg.
Om dit te realiseren wordt onder meer ingezet op de uitbouw van een sterke community, het
aanbieden van talrijke netwerkactiviteiten voor kennisdeling, en het bevorderen van innovatief
ondernemerschap in de bedrijfswereld en zorgsector.
Wat hebben wij u als lid te bieden?
1. Gebruik maken van ons netwerk van bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid
2. Matchmaking
3. Pakket van interessante informatiesessies over nieuwe trends in de ouderenzorg
4. Faciliteiten die het versnellen van innovaties bevorderen: proeftuin, incubator, softlanding,
coaching, …
5. Toegang tot een internationaal netwerk en andere nieuwe markten
6. Toegang tot de eindgebruikers
7. Toegang tot onze communicatiekanalen om eigen activiteiten bekend te maken
8. Maandelijkse nieuwsbrief met informatie over nieuwe trends en happy aging programma
9. Aanzienlijke korting voor onze activiteiten voor een bepaald aantal medewerkers.
Leden
Alle organisaties die onze doelstelling onderschrijven en vallen binnen de vooropgestelde
categorieën kunnen lid worden van LifeTechValley:
- Categorie A: bedrijven, intermediairen en zorginstellingen
- Categorie B: kennisinstellingen
- Categorie C: overheidsadministratie/politiek
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Ledenbijdrage
De ledenbijdrage overeenkomstig de volgende categorieën zullen jaarlijks worden geëvalueerd door
de Raad van Bestuur:
Categorie
A – Bedrijven / Intermediairen / Zorginstellingen

B – Kennisinstellingen (non-profit)
C – Overheidsadministratie/politiek

Criterium
0 – 10 FTE
11 – 50 FTE
51 – 200 FTE
> 200 FTE

Ledenbijdrage
250 €
500 €
750 €
1000 €
500 €
250 €

Korting*
1 medewerker
2 medewerkers
3 medewerkers
5 medewerkers
2 medewerkers
1 medewerker

* Per ledenbijdrage is er een bepaald aantal medewerkers die aan een gereduceerd tarief kan deelnemen aan events en
activiteiten van Happy Aging.

Na aanmelding via het voorziene online formulier ontvangt u een bevestiging voor uw lidmaatschap
en bent u vervolgens automatisch ingeschreven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. U ontvangt
een factuur voor uw jaarlijks lidmaatschap. Zonder schriftelijke opzegging voor het einde van het
jaar, zal uw lidmaatschap jaarlijks worden verlengd.
Dit document is in overeenstemming met de statuten van LifeTechValley vzw en de Belgische
wetgeving op VZW’s. De statuten in kwestie kunnen geraadpleegd worden via de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
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