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Het Aspirant Vereniging Lidmaatschap is de 
gelegenheid voor verenigingen om met leuke 
voordelen een lidmaatschap met de landelijke 
twirlbond aan te gaan tegen acceptabele kosten. 
 
Voor wie? Voor iedere vereniging die wil 
deelnemen aan de competitie op nationaal niveau.  
 
In deze informatie staan alle zaken van dit 
lidmaatschap voor u op een rij. Kijk ook eens naar 
onze andere vorm van lidmaatschap zoals het 
Volledig Vereniging Lidmaatschap en voor 
coaches het Geregistreerd Coachschap. 
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Tijdsduur 
• Het Aspirant Vereniging Lidmaatschap (AVL) is voor een tijdsduur van maximaal 2 kalenderjaren. 

• Na deze periode gaat het lidmaatschap automatisch over in een Volledig Vereniging Lidmaatschap 
(VVL). 

• Overgang naar een VVL geschiedt aan het begin van het kalenderjaar. 
 

Voordelen 
• Een AVL krijgt de volledige korting op de inschrijfgelden. 

• Een AVL mag bij volle wedstrijden meedoen met 1 onderdeel.  
o De inschrijfprocedure is hierop van toepassing. 

• Een AVL krijgt alle twirl sport magazines, infobulletins of nieuwsbrieven als ook het jaarboek. 

• Een AVL is gerechtigd met de nationale onderdelen mee te doen aan de NK. 
 

Niet van toepassing 
• Een AVL krijgt geen korting op opleidingen van de NTSB. 

• Een AVL is niet gerechtigd mee te doen aan de selectiewedstrijd voor internationale onderdelen als 
ook niet gerechtigd deel te nemen aan internationale evenementen. 

• Een AVL kan door de NTSB niet worden uitgezonden naar internationale evenementen. 
 

Contributie 
• De contributie wordt bepaald per kalenderjaar. Een jaarlijkse indexering van 3% is van toepassing 

op de lidmaatschapsgelden. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het percentage 
jaarlijks te wijzigen. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd met de leden. Voor de bedragen van het 
lopende seizoen verwijzen wij naar het overzicht “kosten”. 

 

Buma Stemra 
• Alle sporters of gebruikers van muziek zijn verplicht Buma Stemra rechten af te dragen. Het is 

mogelijk dit via de NTSB organisatie te doen. 

• Daar het mogelijk is dat men als twirlvereniging reeds via een andere organisatie rechten afdraagt 
is het van belang dat de NTSB hiervan op de hoogte wordt gebracht. De NTSB heeft de 
verplichting alle deelnemers aan NTSB activiteiten te kunnen controleren op deze verplichting. 

• Indien niet expliciet op het inschrijfformulier wordt vermeldt dat al aan deze verplichting wordt 
voldaan zal de NTSB deze Buma Stemra verplichting verrekenen.  

• Sporters die lid zijn van de betreffende vereniging worden opgenomen in de ledenadministratie van 
de NTSB. Wanneer deze sporters tevens lid zijn van de NTSB zal de Buma Stemra verplichting “via 
de vereniging” worden geregistreerd/verrekend. 

 

Betaling 
• Het is mogelijk om de betaling van lidmaatschap en (eventueel) Buma Stemra via automatisch 

incasso te voldoen. Hiervoor dient u het bijgaande machtigingsformulier volledig ingevuld en 
ondertekend toe te voegen bij de lidmaatschapsaanvraag.  

• Indien een automatisch incasso niet wenselijk is zijn wij genoodzaakt administratiekosten door te 
berekenen. 

• Bij aanvang lidmaatschap na 1 juli is het lidmaatschap van een ½ kalenderjaar én een geheel volgend 
kalenderjaar ineen verschuldigd. Zonder automatisch incasso is per kalenderjaar administratie-
kosten verschuldigd. 
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Opzegging 
• Opzegging van het AVL kan enkel en alleen schriftelijk, per post of Email, gericht aan de leden-

administratie, voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. 

• Bij opzegging van lidmaatschap bij de NTSB vervalt ook de betalingverplichting voor Buma Stemra. 
Mits is voldaan aan de schriftelijke opzeggingstermijn van de NTSB. 

 

Toelichting 
• Een vereniging kan maar 1 x Aspirant Vereniging Lid worden, daarna is het alleen nog mogelijk om 

Volledig Vereniging Lid (VVL) te worden. 

• Wanneer een AVL uitgezonden wil worden naar een internationaal evenement is het altijd mogelijk 
om het AVL over te zetten in een VVL met als ingangsdatum de AVL aanvangsdatum. Eenmaal 
omzetting naar VVL is het niet meer mogelijk om weer AVL te worden.  

• Bovenstaande regelgeving is alleen van toepassing op nieuw in te schrijven verenigingen. Al eerdere 
ingeschreven en/of al geregistreerde verenigingen die lid zijn of zijn geweest kunnen geen gebruik 
maken van deze vorm van lidmaatschap. 

• In verband met nationale en internationale regelgevingen is de ingangsdatum lidmaatschap altijd of 1 
januari of 1 juli.  

• Men kan geen rechten ontlenen aan het lidmaatschap voordat aan de betalingsverplichting is 
voldaan. Er worden geen verrekeningen gemaakt achteraf. 

• Een kalenderjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december. De NK valt binnen de geldigheid van 
het kalenderjaar waarover de NK plaatsvindt.  

• Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering juni 2005 is besloten over te gaan tot automatisch 
incasso. 

• Alle kosten betrekking hebbende op dit document staan vermeld in het kostenoverzicht. 
 

Aanmelden 
• Aanmelden van een Aspirant Vereniging Lidmaatschap (AVL) geschiedt schriftelijk, per post of 

Email, middels bijgaand inschrijfformulier. 

• Toezenden van bijgaand formulier inclusief: 
o Indien vereniging is ingeschreven bij de kamer van koophandel een kopie van het uitreksel. 
o Opgave van het ledenbestand inclusief bestuur en technisch kader. 
o Logo van de vereniging (indien mogelijk digitaal). 

• Het is mogelijk om via Email een lidmaatschapsinschrijving te doen. Alle op het inschrijvings-
formulier vermelde gegevens dienen in de Email te worden vermeld en de bijlage dienen digitaal te 
worden meegezonden. 

 
 
Wenst u meer informatie over deze vorm van lidmaatschap kunt u altijd contact op nemen 
met de ledenadministratie van de NTSB. 
 
 
 
Nederlandse Twirl Sport Bond 
Ledenadministratie 
Straatakkerweg 4 
5851 DG Afferden 
tel.: 0485-531888 
Email: ledenadministratie@ntsb.nl
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Inschrijfformulier Aspirant Vereniging Lidmaatschap 
 
 
 
Gelieve in blokletters in te vullen. 

Naam vereniging: 
 
 
 

Oprichtingsdatum:  

Inschrijfnr. KvK en plaats:   

Gegevens secretaris: 

Naam:  

Adres: 
 
 
 

PC / Plaats:  

Telefoon / mobiel:  06- 

E-mail:  

Aangesloten bij andere bond:  

 
BUMA Stemra rechten: 
O De vereniging wenst Buma Stemra rechten via de NTSB te voldoen. 

O De Vereniging betaalt Buma Stemra rechten via andere organisatie, t.w.: ………………………………………………… 

 
 
Volledig invullen en inclusief (eventueel) uitreksel KvK, digitaal logo, automatisch incasso en opgave 
volledig ledenbestand opsturen naar׃ 
NTSB Ledenadministratie, Straatakkerweg 4, 5851 DG Afferden. 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar tel. 0485-531888. 
 
INFORMATIE EN ONDERTEKENING 
Dit formulier moet door de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging worden ondertekend. Ondergetekende geeft aan 
alle (bovenstaande) gegevens correct en volledig te hebben ingevuld. Dit formulier kan naar behoefte worden gekopieerd. 
 
 
Naam: ____________________________________ 
 
 
DATUM ONDERTEKENING :__________________  HANDTEKENING :________________________________________ 
Dit formulier kan naar behoefte worden gekopieerd. 
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machtigingsformulier AUTOMATISCH INCASSO 
 
 
Gelieve in blokletters in te vullen. 

NTSB nummer:  

Naam: 
 
 

Adres: 
 
 
 

PC / Plaats:  

(post)bankrekeningnr.:  Te:  

Op naam van:  

 
 
Machtigt hierbij de Nederlandse Twirl Sport Bond om jaarlijks het lidmaatschapsgeld en (eventueel) 
Buma Stemra af te schrijven van zijn/haar (post)bankrekening. 
Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen 
na afschrijving – zonder opgaaf van redenen – bij mijn (post)bank terug te vorderen. In dat geval zal ik 
de Nederlandse Twirl Sport Bond informeren van de reden van terugvordering. 

 
 
Dit formulier volledig invullen en ondertekend meesturen bij de aanvraag lidmaatschap 
 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar tel. 0485-531888. 
 
INFORMATIE EN ONDERTEKENING 
Dit formulier moet door de eigenaar/gemachtigde van de (post)bankrekening worden ondertekend. Ondergetekende geeft aan 
alle (bovenstaande) gegevens correct en volledig te hebben ingevuld. 
 
 
Naam: _____________________________ 
 
 
DATUM ONDERTEKENING :__________________  HANDTEKENING :________________________________________ 
Dit formulier kan naar behoeft worden gekopieerd op A4. 
 

 

 
 

NTSB nummer: * in te vullen door NTSB 

Naam: 
 
 

 
 
O Wij wensen geen gebruik te maken van automatisch incasso en betalen administratiekosten. 
Graag ontvangen wij een factuur. 
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Opgave van bestuur en technisch kader van de vereniging. 
Uiteraard bent u vrij om een overzichtslijst (met alle onderstaand vermelde gegevens) uit uw administratie te 
verzenden.  
 
 
Gelieve in blokletters in te vullen. 

Bestuur van vereniging: 

Naam: Adres, PC en Plaats Telefoonnummer E-Mail 
Voorzitter: 

   

Secretaris: 

   

Penningmeester: 

   

    

    

    

Technisch Kader van vereniging: 

Naam: Adres, PC en Plaats Telefoonnummer E-Mail 
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Opgave van alle namen en geboortedata van leden van de vereniging. 
Uiteraard bent u vrij om een overzichtslijst (met alle onderstaand vermelde gegevens) uit uw administratie te 
verzenden.  
 
 
Gelieve in blokletters in te vullen. 

Team of groep *: 

 
 
 
* De juiste naam vermelden voor gebruik publicatie. 

Voornaam Achternaam Geboortedatum 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Per team of groep een opgave van de leden. Dit formulier kan naar behoefte worden gekopieerd. 
Eventuele leerlingen kunnen apart worden vermeldt. 
Uiteindelijk dient het volledige ledenbestand te zijn verwerkt. 
 
  


