Voorwaarden aspirant-lidmaatschap
Het aspirant-lidmaatschap van de Vereniging FFP kent de onderstaande voorwaarden.

Toelating tot het aspirant-lidmaatschap
Om aspirant-lid van de Vereniging FFP te worden moet je op het moment van inschrijven
• bij een opleidingsinstituut de leergang voor het diploma FFP volgen; of
• je hebben ingeschreven voor een onderdeel van het FFP-examen bij Examenadviesburo
Looptijd en einde aspirant-lidmaatschap
Als het aspirant-lidmaatschap op 1 januari van een kalenderjaar start, is de looptijd maximaal 2
kalenderjaren. Als het aspirant-lidmaatschap na 1 januari start, is de looptijd maximaal het restant
van het eerste kalenderjaar plus de daaropvolgende twee kalenderjaren.
Ongeacht het startmoment wordt het aspirant-lidmaatschap per de jaarultimo beëindigd als het FFPdiploma behaald is. Het aspirant-lid kan per dat moment gecertificeerd lid van de Vereniging FFP
worden.
Het aspirant-lidmaatschap kent geen PE-verplichting.
Opzeggen aspirant-lidmaatschap
Opzegging van het aspirant-lidmaatschap moet vóór 1 november van een kalenderjaar plaatsvinden.
De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan:
FFP
Herikerbergweg 292
1101 CT AMSTERDAM
Opzeggen per e-mail kan ook mits de e-mail wordt verstuurd vanuit het e-mailadres dat in onze
ledenadministratie bekend is. De opzegging moet worden verstuurd naar info@ffp.nl.
Contributie aspirant-lidmaatschap
Het aspirant-lidmaatschap kent een jaarlijkse contributie van € 95,- excl. BTW (2020). Voor het eerste
jaar geldt een contributie van € 95,- voor inschrijvingen tot en met 31 mei. Voor inschrijvingen vanaf
1 juni tot en met 31 oktober is de contributie in het eerste jaar € 47,50. Het aspirant-lidmaatschap
voor inschrijvingen vanaf 1 november tot jaarultimo start per 1 januari van het daaropvolgende
kalenderjaar (contributie € 95,-).
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Aanbod
Wat krijgt je als aspirant-lid van FFP?
•
•
•
•
•
•

Toegang tot de besloten MijnFFP-omgeving voor FFP-leden
1x per maand de nieuwsbrief FFP Actueel
1x per 2 weken de PE-Nieuwsbrief (zonder PE-verplichting); hierin staan alle nieuwe PEvakartikelen, PE-webinars en interessante actualiteitenprogramma’s
Toegang tot deelname aan live PE-webinars (zonder PE-verplichting)
Toegang tot FFP-congressen en -evenementen met lidmaatschapskorting
Mogelijkheid om Ambassadeur Financiële Planning te worden. Hiermee ontvang je wekelijks
consumentenartikelen over financiële planning om met jouw netwerk te delen via social
media

Beperkingen
Voor een aspirant-lid geldt een aantal beperkingen ten opzichte van overige leden van de Vereniging
FFP. Het aspirant-lid
•
•
•
•
•
•
•

staat niet ingeschreven in het register van de Stichting Certificering FFP
mag de titel FFP of CFP® niet gebruiken
is niet bevoegd tot gebruik van het collectieve merk FFP of CFP® en de bijbehorende logo’s
mag zich niet gecertificeerd financieel planner noemen of zich als zodanig uitgeven
is niet zichtbaar onder ‘Vind een gecertificeerd financieel planner’ op de website van FFP
mag zich niet verkiesbaar stellen voor de FFP Ledenraad
wordt niet uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging FFP en heeft
daarin geen stemrecht
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