
 
 
 
 

 

Het contributiesysteem in de nieuwe mijntriathlonNL-omgeving 
 

Wat is er voor de leden veranderd met ingang van 2020?  
 

- In de nieuwe omgeving wordt voor verenigingsleden alleen nog maar de basiscontributie* 
via de vereniging in rekening gebracht. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor de 
jeugdleden (atleten tot en met 19 jaar). 

- Een atletenlicentie* of een jeugdlicentie kan elk lid voortaan zelf regelen en betalen via 
zijn/haar gebruikersaccount op mijntriathlonNL. Voor individuele leden vanaf 20 jaar is de 
aanschaf van een atletenlicentie ook altijd gekoppeld aan de basiscontributie.  

- Omdat het nieuwe systeem in gebruik is genomen toen het kalenderjaar al begonnen was, is 
er in 2020 onderscheid tussen leden die voor 20 januari al lid waren en nieuwe leden: 

o Voor de verenigingsleden die op 20 januari 2020 al lid waren én een atletenlicentie 
hadden wordt eenmalig in 2020 nog wel de contributie voor het basislidmaatschap 
én de atletenlicentie (totaalbedrag van 65 euro) bij de verenigingen in rekening 
worden gebracht.  

o Ook voor individuele leden die op 20 januari al lid waren zal in 2020 de contributie in 
zijn totaal geïncasseerd worden (82 euro voor volwassenen en 32 euro voor atleten 
<20 jaar). Vanaf 2021 worden de basiscontributie en de atletenlicentie losgekoppeld.  

- Leden die ná 20 januari 2020 zijn aangemeld hebben de atletenlicentie al zelf kunnen 
aanvragen via hun gebruikersaccount en direct bij aanvraag betaald. Voor die leden wordt 
dus géén atletenlicentie meer in rekening gebracht, maar alleen nog de basiscontributie. 
Voor verenigingsleden verloopt dit via de vereniging, individuele leden betalen deze 
basiscontributie rechtstreeks aan de NTB.  

- Individuele leden die geen machtiging hebben gegeven voor het incasseren van de 
contributie ontvangen een factuur met iDeallink via hun mijntriathlonNL gebruikersaccount. 
Die factuur is te vinden onder ‘FACTUREN’.  

- Leden ontvangen automatisch via e-mail bericht als er een factuur klaar staat in hun 
mijntriathlonNL. Zorg er dus voor dat er te allen tijde een actueel en uniek mailadres in je 
gebruikersaccount geregistreerd staat (aan elk mailadres kan maximaal één account 
worden gekoppeld).  

- Let op: betaal alléén via Ideal (of automatische incasso), handmatige overboekingen 
worden niet gekoppeld aan je account (dat geldt ook voor inschrijvingen).  

- Bij leden met een atletenlicentie die tevens official zijn wordt alleen de atletenlicentie in 
rekening gebracht omdat zij als official (net als voorheen) een gratis basislidmaatschap 
hebben. 

- Leden die hun lidmaatschap/licentie voor het nieuwe kalenderjaar willen opzeggen dienen 
dat uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar door te geven door te mailen naar 
leden@triathlonbond.nl, anders wordt hun lidmaatschap met licentie in het nieuwe jaar 
automatisch verlengd.  

- Voor individuele leden zijn de basiscontributie en de atletenlicentie niet los te koppelen. 
Deze bedragen worden in de meeste gevallen wél los van elkaar geïncasseerd (i.g.v. de 
atletenlicentie direct bij verlenging).  



 
 
 
 

 

- Verenigingsleden die geen wedstrijden doen betalen minimaal het basislidmaatschap (via de 
vereniging). Een evt. atletenlicentie om deel te kunnen nemen aan wedstrijden sluiten ze 
aanvullend zelf af in hun online gebruikersaccount op mijntriathlonNL.  Opzeggen van het 
basislidmaatschap doet een verenigingslid via het secretariaat van de vereniging. Een 
vereniging kan opzeggingen voor het volgende jaar tot uiterlijk 30 november van het lopende 
jaar doorgeven via mijntriathlonNL. Informeer bij het verenigingssecretariaat naar de 
opzegtermijn van de vereniging. Zonder basislidmaatschap kan een atletenlicentie niet 
verlengd worden. 

- Een verenigingslid dat volgend kalenderjaar geen atletenlicentie meer wenst hoeft deze niet 
meer stop te zetten via de vereniging, maar regelt dat zelf via zijn/haar gebruikersaccount op 
mijntriathlonNL. Ook dat kan tot uiterlijk 30 november van het lopende jaar. Het 
basislidmaatschap via de vereniging loopt jaarlijks gewoon door tot dat bij de vereniging 
opgezegd wordt. 

- Leden die hun licentiebewijs voor het nieuwe kalenderjaar al eerder nodig hebben, kunnen in 
het najaar (zodra de nieuwe tarieven bekend zijn) via hun gebruikersaccount op 
mijntriathlonNL hun licentie verlengen en betalen. 
 

 
Voor jeugdleden is de structuur van het lidmaatschap met ingang van 2020 ook enigszins gewijzigd.  
Een jeugdlid wordt nu ook eerst basislid en betaalt daarvoor het jeugdtarief (individueel of via de 
vereniging).  

- Vervolgens kan een jeugdlid zelf via zijn/haar eigen gebruikersaccount op mijntriathlonNL 
een gratis jeugdlicentie aanvragen.  

- Ook voor hen geldt dat hun jeugdlidmaatschap voor 2021 automatisch wordt verlengd tenzij 
het uiterlijk 30 november bij ons of bij de vereniging wordt opgezegd. 

- Zolang het niet wordt opgezegd kunnen jeugdleden jaarlijks een gratis jeugdlicentie 
aanvragen. Let op: vanaf het jaar dat een atleet 20+ wordt geldt automatisch het tarief voor 
volwassenen.  

 
Het aspirant lidmaatschap heet met ingang van 2020 een proeflicentie. Hiervoor geldt het volgende:  
 

- Bij degenen die al een proeflicentie (aspirant lidmaatschap) hadden aangevraagd in de oude 
omgeving (dus vóór 20 januari 2020) wordt de contributie in mei geïncasseerd. Proeflicenties 
die ná 20 januari zijn aangevraagd zijn al via iDeal betaald.  

- De proeflicentie stopt normaal gesproken automatisch aan het einde van het kalenderjaar en 
kan niet worden verlengd. Omdat – vanwege COVID-19 – in 2020 bijna niemand gebruik 
heeft kunnen maken van de proeflicentie wordt deze bij wijze van uitzondering automatisch 
met een jaar verlengd en zal dus pas per 31-12-2021 worden beëindigd. Voor 2021 wordt 
dan wel opnieuw het dan geldende tarief voor deze proeflicentie in rekening gebracht. Wie 
hiervan geen gebruik wenst te maken kan uiterlijk 30 november 2020 opzeggen, óf het 
proeflidmaatschap omzetten in een volledig lidmaatschap in mijntriathlonNL.  

 
 
*zie voor de tarieven en lidmaatschappen het actuele contributieoverzicht 


