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Ledenwerfcampagne 2021 ‘Cadeau NPOB Word lid’ 
(versie 31 maart 2021) 

 
De ledenwerfcampagne bestaat uit het volgende:  
- We voeren de NPOB campagne 'Cadeau NPOB Word lid’ met één campagne URL 
onder de naam: Cadeau NPOB nieuw lid. Alle regionale en elektronische 
communicatie rond de campagne gebeurt met de URL 
http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_organisatio
n_id=248512. Deze URL komt op alle NPOB-campagnepromotie, op de jubileumactie en 
via tijdschrift N&L en vooral via de sociale media. 
- De ledenaanwerfbonus van de leden geworven in deze campagne wordt gestort op het 
Project 3999.  
 
- Alle geworven leden tot 30/10/2021 voor de afdelingen die meewerken aan deze 
ledenwerfcampagne en de campagne '50 jaar later en 20 jaar verder' en ook 
meewerken aan de startdag op 19 september geven we vanuit NF Oost-Brabant € 30 
voor het afdelingsproject aankopen natuurgebieden bij Natuurpunt Beheer van de 
betrokken afdeling. Dit is dan zeer eenvoudig te tellen met de formule: (ledenstand eind 
oktober-ledenstand 30/11/2000 van afdeling)x € 30 voor het betrokken 
afdelingsproject restfinanciering ongeacht waar en door wie lid geworven is. Als 
referentiebestand voor de afdelingen worden de onderstaande cijfers genomen: 
ledenstatistiek eind november 2020. 
 
- We sluiten af 30/10 omdat in november-december onze jaarlijkse 
fondsenwervingscampagne loopt en deze 2 dan niet door elkaar lopen. Als we dit eind 
oktober afsluiten, hebben we de tijd voor de afsluiting binnen het boekjaar en niet in de 
drukke periode begin januari. 
 
- Als target wordt een ledengroei voorzien van minimum 1000 leden. 
 
Ledenstatistiek einde november 2020 

• Aarschot 576 

• Begijnendijk 243 

• Bekkevoort 96 

• Bertem 234 

• Boortmeerbeek 400 

• Diest 382 

• Druivenstreek 696 

• Gete-Velpe 209 

• Haacht 440 

• Herent 764 

• Holsbeek 389 

• Kampenhout 295 

• Kortenberg 522 

• Landen 208 

• Leuven 2505 

• Linter 138 

• Lubbeek 567 

• Rotselaar 397 

• Scherpenheuvel-Zichem 370 

• Tielt-Winge 239 

• Tremelo 356 

• Velpe-Mene 1701 

• Zaventem 259 

• Zoutleeuw  127 
TOTAAL 12113 
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