
 
 

 

CDA lidmaatschap of vriend van het CDA? 
 
Het is mogelijk dat u geen lid van het CDA wilt worden. U bent het bijvoorbeeld niet eens met het 
landelijk beleid, u vindt de contributie te hoog of u heeft  een andere reden.   
 
Maar u draagt het plaatselijk CDA een warm hart toe en bent bereid de plaatselijke afdeling 
financieel of anderszins te ondersteunen. U kunt dan vriend worden van het CDA voor € 25 per jaar. 
Uw bijdrage komt rechtstreeks in de kas van het plaatselijk CDA.  Als vriend ontvangt u ons 
gemeentelijk informatieblad CDAchtergronden en bent u welkom op onze gemeentelijke 
ledenvergaderingen. U kunt u als vriend opgeven door het sturen van een email naar 
CDAbestuurstadskanaal@gmail.com  
 

 
Het kan zijn dat u kiest voor het  lidmaatschap van het CDA. Het lidmaatschap heeft de volgende 
voordelen:  

 Lokaal, provinciaal en landelijk een directe stem in de samenstelling van de kandidatenlijsten, 
de lijsttrekkersverkiezingen en bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s 

 Toegang tot een groot netwerk 

 Meepraten op lokale, provinciale en landelijke thema (leden)bijeenkomsten 

 Wekelijkse nieuwsbrief 

 Entree landelijk congres 

 Bezoek aan de Tweede Kamer 

 Uitstekende opleidingen 

 Gratis ledentijdschrift en het plaatselijk informatieblad CDachtergronden 

 Toegang tot de digitale CDA-bibliotheek 

De kosten van het CDA lidmaatschap zijn:  

Jongeren t/m 31 jaar kunnen het eerste jaar voor slechts € 5,- combilid worden van het CDA/CDJA. 
Daarna gelden de volgende tarieven: 
t/m 27 jaar:    € 22,20 per jaar 
28 en 29 jaar: € 41,- per jaar 
vanaf 29 jaar: € 82,- per jaar 

Nieuwe leden ouder dan 31 jaar kunnen het eerste jaar kennismaken met het CDA voor een 
gereduceerd tarief van slechts € 19,95 per jaar. 

Na het eerste jaar betaalt u € 82 per jaar.   

Leden die op hetzelfde adres wonen, kunnen kiezen voor het meerpersoonslidmaatschap. 
Op het adres moet ten minste één persoon (standaard) lid zijn. Alle andere leden kunnen dan 
meerpersoonslid worden voor slechts € 29,- per jaar. Een korting van meer dan 50% dus! Per adres 
ontvangt men één ledenblad.  

U kunt u als lid opgeven via de website:  www.cda.nl 
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