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VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN IPMS BELGIUM 
Behalve lidmaatschap van de grootste club van modelbouwers ter wereld: 

1. Gratis toegang tot de evenementen georganiseerd door IPMS Belgium of haar aangesloten 
clubs. Hetzelfde geldt voor evenementen van takken van IPMS in het buitenland. 

2. Rechtstreekse prijsvermindering bij aankoop in bepaalde winkels (op vertoon van een 
geldige lidkaart); zie website en/of KIT magazine voor de lijst van handelaars. 

3. Voordelige prijzen bij gegroepeerde aankoop van materieel. 

4. Vijftig procent korting op het inschrijvingsgeld voor de modelbouwwedstrijd tijdens de 
National Convention. 

5. Twintig procent korting op de huurprijs voor tafels voor de ruilbeurs tijdens de National 
Convention Plastic & Steel. 

6. Gratis ontvangst, vier keer per jaar, van het blad KIT, het enige Belgische tijdschrift voor 
modelbouwers. 

7. Gratis opname van zoekertjes in het blad KIT. 

8. Mogelijkheid om via de dienst Bibliokit kopies te verkrijgen van artikels uit de tijdschriften 
van de buitenlandse takken van IPMS. 

VOORDELEN VOOR DE AANGESLOTEN CLUBS 
1. Gratis pagina op de website www.ipms.be om je club voor te stellen. 

2. Verzending tegen een gunstige prijs (€25 in 2016) van je wedstrijdfolders samen met het 
tijdschrift KIT. 

3. Eenmaal per jaar gratis bladzijde in KIT om jouw clubevenement aan te kondigen. 

4. Eenmaal per jaar gratis e-mailen van je expo/wedstrijddossier (of webadres waar meer info 
te vinden is) naar modelbouwers en modelbouwclubs alsook naar handelaars en artisanale 
fabrikanten, in totaal zowat 1.300 adressen.  

5. Organisatie van het kinder- en jongerenatelier “Make & Take” tijdens jouw clubevenement , 
in samenspraak met bestuur IPMS Belgium (in totaal maximaal 6 keer per jaar). 

6. Hulp bij het aanvragen van een gratis vrijwilligersverzekering. 

7. Hulp bij het aanmaken van een website voor inschrijvingen voor je expo/beurs. 

8. Hulp bij het aanvragen van materiaal bij de Provinciale Uitleendienst. 
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