Leden voorwaarden.
Meetria.

Algemeen
Meetria is een triathlon vereniging welke is aangesloten bij de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga
(VTDL). Iedereen die op een gezonde, ethische manier aan triatlon of duathlon wenst te doen of op
de hoogte wenst te blijven van onze activiteiten kan zich aansluiten bij Meetria. We zijn een
vereniging voor zowel de recreatieve sporters als voor de sportievelingen die een hoog niveau
nastreven.  In dit document is uitgewerkt wat Meetria aan haar leden te bieden heeft en op welke
manieren u zich kunt aansluiten bij Meetria.
Wat heeft Meetria te bieden voor haar leden:
Het volgende kan Meetria zijn leden aanbieden:
1. Meetria houdt u op de hoogte van haar activiteiten via een maandelijkse nieuwsbrief en
facebook groep voor haar leden. Daarnaast worden alle leden uitgenodigd voor de Meetria
leden vergaderingen. Meetria heeft ook een WhatsApp groep voor haar leden om snel met
elkaar in contact te kunnen komen om bv afspraken te maken over gezamenlijke
trainings-uitstappen.
2. Als Meetria lid kunt u gebruik maken van de jaarlijkse groepsaankoop van sportkleding
3. Meetria organiseert jaarlijks een ledenfeest voor haar leden
4. Als Meetria lid kunt u deelnemen aan ons jaarlijkse trainingskamp (kosten per deelnemer
worden vooraf uitgewerkt)
5. Meetria organiseert jaarlijks een Meetria cup waarbij de leden bij een aantal wedstrijden
punten kunnen verzamelen. Hiervan wordt een klassement opgesteld en worden de
winnaars bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse ledenfeest
6. U kunt zich via Meetria aansluiten bij de Vlaamse Triatlon & Duatlon liga
○ voor de voorwaarden hiervoor zie de website van de VTDL
○ als VTDL lid krijgt u ook korting op bepaalde sportactiviteiten (bv korting zwemkaart
Sportoase)
7. Voor de volwassen leden (vanaf 16 jaar) is er een begeleide zwemtraining voorzien in het
zwembad van Sportoase in Hoogstraten op dinsdag- en donderdagavond (het hele jaar muv
de maanden juli en augustus)
8. Voor de jeugdleden (t/m 18 jaar) is er een begeleide zwemtraining voorzien in het zwembad
van Sportoase in Hoogstraten op woensdagmiddag  (het hele jaar muv de maanden juli en
augustus)
9. Vanaf april t/m september kunt u als Meetria lid op dinsdag- en donderdagavond (van 18u30
tot 2u00)  in de Mosten in Meer zwemmen
10. Als Meetria lid kunt u deelnemen aan onze wekelijkse loop trainingen onder begeleiding
(vanaf november t/m maart)
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Overzicht mogelijke lidmaatschappen en de jaarlijkse te betalen contributie
Meetria activiteit

Symphatisant

Sportief lid
1

Sportief lid
3

Jeugd lid

Meetria informatie
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Jaarlijkse groepsaankoop sportkleding
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Deelnemen aan jaarlijks ledenfeest

X
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X

Jaarlijks trainingskamp
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X

Deelname aan de Meetria cup
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X

Aansluiten bij de VTDL via Meetria

X
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X

Zwemmen in de Mosten

X

X

X

Volwassen zwemmen in Hoogstraten

X

Jeugdzwemmen in Hoogstraten
Wekelijkse loop trainingen
Jaarlijkse te betalen contributie

X
X

X

X

X

€ 30

€ 100

€ 200

€ 75

Algemene afspraken lidmaatschap Meetria
Als Meetria organiseren we jaarlijks sportwedstrijden. Om deze wedstrijden en alle activiteiten voor
onze leden te kunnen organiseren hebben we hulp nodig van de leden zelf. Meetria wenst geen
enkel lid hiertoe te verplichten en past een beloningssysteem toe voor diegenen die een bijdrage
wensen te leveren. De beloningen zullen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering in januari
besproken worden.
We vragen onze leden hun lidgeld over te maken in december voor het nieuwe jaar waarbij u uw
naam en het soort lid opgeeft. In januari van het nieuwe jaar kan het Meetria bestuur dan de VTDL
aansluitingen regelen, de banen indeling voor het zwemmen uitwerken en de begroting voor de
Meetria werking voor het nieuwe jaar afwerken. In januari zal dan iemand van het Meetria bestuur
overleggen met elk lid of die voor het nieuwe jaar een bijdrage wenst te leveren en dus ook gebruik
wenst te maken van het beloningssysteem. Als iemand gedurende het verloop van het jaar lid wenst
te worden zal in overleg met het Meetria bestuur bepaald worden wat Meetria nog kan bieden en
welke contributie er betaald dient te worden.
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