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Doel, bereiken doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel: het in contact brengen met elkaar van ambitieuze professionals die werken
1a. De vereniging heeft ten doel: het in contact brengen met elkaar van ambitieuze vrouwen met minimaal of gewerkt hebben in of voor de financiële sector en het gedachtegoed van WIFS ondersteunen, om ideeën
tien jaar werkervaring die (bij voorkeur) een leidinggevende functie hebben in de ﬁnanciële sector of
en kansen met elkaar te delen zodat het netwerk een bijdrage kan leveren aan empowerment van vrouwen
beroepsmatig een sterke affiniteit hebben met deze sector, om ideeën en kansen met elkaar te delen zodat in de financiële sector en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
het netwerk een bijdrage kan leveren aan empowerment van vrouwen in de ﬁnanciële sector en het
bevorderlijk kan zijn.
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
1b. De vrouwen die nog geen tien (10) jaar werkervaring hebben maar wel werkzaam zijn in de ﬁnanciële
sector zijn Young WIFS leden. Young WIFS biedt jonge ambitieuze vrouwen een platform om kennis te
vergaren, delen, te netwerken en empowered te worden. Door middel van YOUNG WIFS wordt bijgedragen
aan de ontwikkeling en doorstroom van jonge vrouwen binnen WIFS.
vervalt
Lidmaatschap, vereisten
Artikel 4
1. De vereniging kent leden en Young WIFS-leden.
2. Leden zijn vrouwen, met minimaal tien jaar werkervaring die (bij voorkeur) een leidinggevende functie
hebben in de ﬁnanciële sector of beroepsmatig een sterke affiniteit hebben met deze sector, die zich
schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. hebben met
deze sector, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten.
3. Young WIFS leden zijn ambitieuze jonge vrouwen werkzaam in de ﬁnanciële sector, met een HBO/WO
achtergrond, met maximaal tien (10) jaar werkervaring en aspirant lid van WIFS. Van het lidmaatschap
blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden
verkregen.

Lidmaatschap, vereisten
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn professionals, die werken of gewerkt hebben in of voor de financiële sector en het
gedachtegoed van WIFS ondersteunen, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als lid zijn toegelaten.

vervalt

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden
verkregen.

