Verenigingscontributies in de nieuwe mijntriathlonNL-omgeving
Wat is er veranderd met ingang van 2020?
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In de nieuwe omgeving brengen we alleen nog maar de basiscontributie* van de
verenigingsleden bij u in rekening. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor de jeugdleden
(atleten tot en met 19 jaar).
Een atletenlicentie* of een jeugdlicentie (= gratis) kan een lid voortaan zelf regelen en indien
van toepassing betalen via zijn/haar gebruikersaccount op mijntriathlonNL. Een vereniging
heeft daar geen werk meer aan.
Een vereniging hoeft voortaan dus ook alleen nog maar de contributie voor het
basislidmaatschap in rekening te brengen bij leden. Voor jeugdleden geldt daarbij het
jeugdtarief.
Omdat alle leden ‘pas’ op 20 januari 2020 zijn overgegaan naar de nieuwe omgeving, zal voor
de verenigingsleden die op dat moment al lid waren én een atletenlicentie hadden, eenmalig
in 2020 nog wel de contributie voor het basislidmaatschap én de atletenlicentie
(totaalbedrag van 65 euro) bij de verenigingen in rekening worden gebracht.
Leden die na 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.
Een verenigingslid kan het basislidmaatschap voor een volgend kalenderjaar alleen opzeggen
via de vereniging. Een vereniging kan opzeggingen voor het volgende jaar tot uiterlijk 30
november van het lopende jaar doorgeven via mijntriathlonNL.
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.
Een verenigingslid dat ook geregistreerd staat als official valt onder het officialtarief (= een
gratis basislidmaatschap). Voor zo’n lid brengen we dan ook geen contributie voor het
basislidmaatschap in rekening bij de vereniging.
De zogenaamde dubbelleden, de leden die in de oude omgeving een lidmaatschapsnummer
met een T hadden en daarvoor geen NTB contributie hoefden te betalen, hoeven dat in de
nieuwe omgeving ook niet. Iemand met een basislidmaatschap betaalt de contributie voor
het basislidmaatschap bij één vereniging, bij de andere vereniging(en) is het
basislidmaatschap gratis.
Verenigingen die deze eerste contributiefactuur voor hun verenigingsleden in termijnen
willen betalen kunnen dat nog steeds doen. Neem contact op met het NTB-bondsbureau
voor het maken van nadere afspraken.
Voor nieuwe leden geldt voortaan dat die eerst zelf een gebruikersaccount aan moeten
maken (als ze die niet al hebben) in mijntriathlonNL en dan hun gebruikers ID doorgeven aan
de vereniging. Op basis van dat ID-nummer kan de secretaris het lid vervolgens aan de
ledenlijst van de vereniging toevoegen. Let op: ook sporters die in het verleden al eens op
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daglicentie hebben deelgenomen aan een NTB-evenement hebben al een gebruikersaccount
in het nieuwe systeem. Indien nodig kunnen zij een nieuwe gebruikersnaam en/of
wachtwoord opvragen op de inlogpagina. Zie voor meer informatie het kenniscentrum op de
NTB-website.
De penningmeester van de vereniging krijgt via e-mail bericht dat er een factuur klaar staat
in hun persoonlijke mijntriathlonNL gebruikersaccount. Voorwaarde is dan uiteraard wel dat
ze de ‘rol’ van penningmeester hebben in de nieuwe omgeving.

*zie voor de tarieven het actuele contributieoverzicht

