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Concepttekst donateurs  
 
Definitie 
In de statuten van het BMTN wordt de mogelijkheid van een donateurschap vastgelegd: 

Artikel 7 
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. 
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale 
omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
 
Aanvullende bepalingen 

1. Een donateur voor het BMTN is een natuurlijke of rechtspersoon die het BMTN van geldelijke 
middelen voorziet met als doel het BMTN te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen. 

2. Oud leden 
i) Leden die om hen moverende reden, niet langer als lid actief kunnen zijn maar wel verbonden 

willen blijven met het BMTN hebben de mogelijkheid om de status van donateur aan te vragen. 
ii) Wanneer een oud-lid, tevens donateur aangeeft weer toe te willen treden als actief lid, is het 

over het algemeen niet noodzakelijk om een volledige intake-procedure te doorlopen. Wel zal 
voldaan moeten worden aan de criteria die voor actieve leden van kracht zijn. Het bestuur 
beslist over toelating tot een actief lidmaatschap. 

iii) Het oud-lid/de donateur begint weer als aspirant lid en dient daarna te voldoen aan alle dan 
geldende doorstromingseisen.  

3. Rechten en Plichten 
i) Conform hetgeen bepaald in de statuten, is een donateur geen lid van het BMTN. Een donateur 

heeft geen stemrecht en heeft geen recht op toegang tot de ledenvergaderingen.  
ii) De minimale jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op €….  
iii) Het is een donateur niet toegestaan het BMTN-logo te gebruiken, of zich op andere wijze voor te 

doen als lid. 
iv) Het verrichten van verkeersregelende taken of andere begeleidingstaken uit naam van het 

BMTN is niet toegestaan, tenzij hieromtrent afspraken zijn gemaakt met het bestuur. 
v) Een donateur ontvangt de nieuwsbrieven. Tevens kan hij/zij uitgenodigd worden voor 

verenigingsactiviteiten, met als doel de samenhang en verbondenheid van de donateur met het 
BMTN te behouden en te bevorderen. 

 
4. Duur en einde donateurschap 

i) Eenmaal toegelaten, wordt de donateur jaarlijks verzocht zijn geldelijke bijdrage te verlenen, 
onder vermelding van de dan geldende minimale bijdrage.  

ii) Het donateurschap eindigt door opzegging, overlijden of reactivering van het actief 
lidmaatschap. Er zal dan het volgend jaar geen donatieverzoek meer gestuurd worden.  

iii) Bij niet tijdige betaling van de bijdrage zal het donateurschap worden beëindigd. 
   


