Bindingsvormen en
lidmaatschappen

2023-2025

Inleiding
De KWbN Ledenraad heeft op 31 mei 2022 het nieuwe model
‘Bindingsvormen en lidmaatschappen 2023-2025’ vastgesteld.
Dat model is tot stand gekomen na een lang en zorgvuldig proces,
met nauwe betrokkenheid van wandelaars en wandelorganisaties.

te bieden. Maar ook door lidorganisaties te ondersteunen bij hun
kerntaken, door meer nadruk op belangenbehartiging te leggen én
door samen met bondgenoten aan de toekomst van het Nederlandse
wandelen te werken.

Via panels, enquêtes en werkgroepen spraken we hen uitgebreid over
ontwikkelingen in de maatschappij en binnen het wandelen. We onderzochten wandelgedrag, wandelvoorkeuren en de tevredenheid over
onze huidige dienstverlening. Dit alles om een scherp beeld te krijgen
van de wensen van hedendaagse wandelaars. Met wandelorganisaties
bespraken we daarnaast hun grootste uitdagingen, kansen en ondersteuningsbehoeften.

Keuzevrijheid en toegevoegde waarde zijn daarbij belangrijke
begrippen. Wandelaars en organisaties bepalen zelf of en hoe zij zich
aan KWbN willen binden. Dat betekent dat we het verplichte KWbNlidmaatschap voor verenigingsleden loslaten en dat er één KWbNlidmaatschap voor alle wandelaars komt. Maar ook dat je donateur kunt
worden of als bondgenoot een actieve bijdrage levert en individuele
afspraken met KWbN kan maken.

In ons nieuwe model staat de wandelaar centraal. We willen waarde
toevoegen, relevant en persoonlijk zijn. Door wandelaars een wandelplatform vol inspiratie, informatie en passende producten en diensten
In dit document vind je al onze bindingsvormen, lidmaatschappen, producten, diensten
en bijbehorende tarieven. Allereerst voor wandelaars en daarna voor aangesloten
organisaties. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via
info@kwbn.nl of 024-3655575.

ONZE UITGANGSPUNTEN

WANDELEN BRENGT JE VERDER

De wandelaar staat

Binding op basis van

Wij zijn KWbN. Wij willen bijdragen aan een gezonder en vitaler Nederland door

centraal

toegevoegde waarde

zoveel mogelijk mensen via wandelen in beweging te brengen. Wij geloven in
wandelen als meest veelzijdige, laagdrempelige en duurzame vorm van bewegen.

Lidorganisaties ontzorgen en
toekomstbestendiger maken

Wandelen zorgt voor verbinding met jezelf, met de wereld om je heen én met anderen.
Keuzevrijheid

Regelmatig wandelen leidt tot een leuker en gezonder leven!

Bindingsvormen voor wandelaars
Voor wandelaars is
er vanaf 2023 nog maar één
KWbN-lidmaatschap. Dat houdt
in dat we geen onderscheid meer
maken tussen individuele leden en
verenigingsleden. Het KWbNlidmaatschap kent net als nu een
basisvariant (KWbN Basis) en
een uitgebreidere variant (KWbN
Compleet).

Lidorganisaties krijgen
korting over KWbN-lidmaatschappen van hun leden. Deze
collectiviteitskorting kunnen zij naar
eigen inzicht benutten. Bijvoorbeeld
om te investeren in hun eigen organisatie of om hun leden korting op
het KWbN-lidmaatschap te bieden.

Naast lidmaatschappen biedt KWbN twee aparte
bindingsvormen voor wandelaars die vooral geïnteresseerd
zijn in Magazine Wandel.nl (in de
vorm van een abonnement) en voor
wandelaars die onze doelstellingen en activiteiten financieel willen
ondersteunen (in de vorm van een
donateurschap).

Voor leden van
lidorganisaties is het
KWbN-lidmaatschap niet
meer verplicht. Leden zonder
KWbN-lidmaatschap ontvangen
wel, als zij aangeven dat te willen,
de KWbN nieuwsbrief.

Wandelaars kunnen
een KWbN-lidmaatschap
op twee manieren afsluiten:
rechtstreeks bij KWbN óf via een
lidorganisatie van KWbN. Voor
KWbN-leden van lidorganisaties
blijft de administratie en facturatie
via de betreffende lidorganisatie
lopen.

Een KWbN-lidmaatschap kan op elke dag van het
jaar ingaan en loopt tot het
eind van het jaar (facturatie
naar rato). Per 1 januari van het
volgende jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen of muteren kan
t/m 31 december.

KWbN Donateur

Abonnee Magazine Wandel.nl

Ook wandelaars die geen lid zijn van KWbN staan veelal

Met een abonnement binden we wandelaars die hoofdzakelijk

sympathiek tegenover onze doelstellingen en activiteiten.

zijn geïnteresseerd in magazine Wandel.nl. Zij ontvangen ons

Met een gift (klein of groot, eenmalig of structureel) kunnen

blad vol wandelinspiratie 4x per jaar thuis in de bus. Vanaf

zij daaraan bijdragen als donateur. De mogelijkheid om te

december 2022 voegen we daar elk half jaar ook een bijlage

doneren hebben we eind juni 2022 geïntroduceerd. Meer

met tochtgegevens aan toe.

daarover en wat we met de donaties doen, lees je hier.

Producten en diensten
per lidmaatschap

KWbN Compleet

KWbN Basis

Digitale ledenpas in Wandel.nl App
Nieuwsbrief KWbN
Magazine Wandel.nl
(4 edities + halfjaarlijkse Wandelagenda)

-

Minimaal € 1,- korting op wandeltochten
Korting op wandelproducten van
partners en in webshop Wandel.nl
5 euro korting inschrijfgeld 4Daagse
+ toegang KWbN Rustpost
Gratis wandelworkshops

-

10% korting op opleidingen
& trainingsprogramma’s van KWbN

-

Inspiratie en informatie via website, app,
nieuwsbrief en social media Wandel.nl
Belangenbehartiging KWbN

TARIEVEN 2023
Contributie				
Collectiviteitskorting voor lidorganisaties		

€ 35,-

€ 20,-

€ 10,50

€ 6,-

Vanaf 2024 past KWbN jaarlijks een inflatiecorrectie toe op basis van
de CBS-prijsindex. De collectiviteitskorting voor lidorganisaties wordt
jaarlijks afgebouwd: 30% in 2023, 25% in 2024 en 20% in 2025.

VERNIEUWING PRODUCTEN EN DIENSTEN

KWbN nieuwsbrief

Tochtgegevens in magazine

Digitale ledenpas

Op uitdrukkelijke wens van veel KWbN-leden

De traditionele papieren Jaargids met

De digitale ledenpas is geïntegreerd in de Wandel.

komt er een speciale nieuwsbrief om de binding met

tochtgegevens wordt vervangen door een

nl App, die we steeds verder doorontwikkelen en

KWbN te versterken.

halfjaarlijkse Wandelagenda bij 2 edities

blijven uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.

van Magazine Wandel.nl.

Bindingsvormen voor wandelorganisaties
Lidorganisaties kunnen
vanaf 2023 kiezen uit 3 verschillende lidmaatschapsvormen: Basis,
Evenement Plus en Avond4daagse.
Deze lidmaatschappen sluiten zoveel
mogelijk aan op hun kernactiviteiten en
bieden elke organisatie extra keuzemogelijkheden.

Lidorganisaties krijgen
korting over KWbN-lidmaatschappen van hun leden. Deze
collectiviteitskorting kunnen zij naar
eigen inzicht benutten. Bijvoorbeeld om
te investeren in hun eigen organisatie of
om hun leden korting op het KWbNlidmaatschap te bieden

De minimale ledenafdracht
voor lidorganisaties met het huidige
pakket ‘Vereniging’ vervalt.

Bij een organisatielidmaatschap
hoort de verplichting om KWbN-leden
minimaal 1 euro korting te verlenen
op deelname aan wandeltocht(en).

De afdracht per tocht op de
Wandelagenda blijft gehandhaafd
voor lidorganisaties met een Basislidmaatschap. Een tocht is een eendaagse tocht of een meerdaagse tocht die
op aaneengesloten dagen plaatsvindt.
Lidorganisaties blijven
verplicht om al hun leden bij KWbN
te registreren. Voor leden van lidorganisaties is een KWbN-lidmaatschap
niet meer verplicht (zie pagina 3.
Bindingsvormen voor wandelaars).

Een organisatielidmaatschap
kan op elke dag van het jaar ingaan
en loopt door tot het eind van het
jaar (facturering naar rato). Per 1
januari van het volgende jaar wordt het
lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar
verlengd. Opzeggen of muteren kan tot
en met 31 december.
Ook niet aangesloten wandelorganisaties kunnen gebruik
maken van onze producten en
diensten. Op verzoek bieden we die
aan tegen marktconforme tarieven.

3 LIDMAATSCHAPSVORMEN VOOR
WANDELORGANISATIES
Basislidmaatschap
Met dit lidmaatschap ondersteunen en
ontzorgen we lidorganisaties in de basis.
Dat doen we met producten en diensten op
vier domeinen: (1) Bestuur en Organisatie,
(2) Wandeltochten en –evenementen,
(3) Avond4daagse, (4) Training en
Begeleiding. Lidorganisaties met een
Basislidmaatschap betalen een vast bedrag
per jaar + een afdracht per tocht op de
Wandelagenda. Organisaties profiteren
van ledenkortingen op diverse producten
en diensten.

Evenement Plus Lidmaatschap
Organisaties met het Evenement Pluslidmaatschap hebben toegang tot alle
producten en diensten van het Basislidmaatschap. Daarnaast kunnen zij onbeperkt (zonder tochtafdracht) tochten op
de Wandelagenda plaatsen. Bovendien
profiteren zij van kortingen op extra
promotie van tochten én op het gebruik
van ons systeem voor online inschrijven en
betalen. Voor informatie en advies hebben
zij bij KWbN een vaste accountmanager.

Avond4daagse Lidmaatschap
Het Avond4daagse-lidmaatschap is er
alleen voor lidorganisaties die uitsluitend één
of meerdere Avond4daagse(n) organiseren
én daarvoor medailles afnemen bij KWbN.
Avond4daagse-organisaties kunnen gebruik
maken van alle producten en diensten van
het Basislidmaatschap. Met de bestelling van
medailles leveren zij een stevige bijdrage
aan de vereniging KWbN. Daarom betalen
zij een lager tarief voor hun lidmaatschap en
geen afdracht per Avond4daagse

Producten en diensten
per lidmaatschap

KWbN Basis		

Evenement Plus

Avond4daagse

BESTUUR & ORGANISATIE
Belangenbehartiging		
Aansprakelijkheidsverzekering		
Ongevallenverzekering		
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

AVG Online 				
WBTR Online 				
Online kennis				
Nieuwsbrief lidorganisaties op maat		
Webinars 				
Regionale wandelcafé’s
Eigen aanbod op wandel.nl			
KWbN Servicedesk				
Vaste accountmanager bond			

-

-

		
TOCHTEN EN EVENEMENTEN
Wandeltocht/evenement op 		
Wandelagenda wandel.nl

afdracht per tocht

Extra exposure via kanalen Wandel.nl

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag
(extra korting)

-

kosten nader te bepalen*

kosten nader te bepalen*

kosten nader te bepalen*

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

Online Calamiteitenplan
Online inschrijven en betalen
Evenementenverzekering
Zelfcheck + advies Kwaliteit		
Evenementaviseur 			
		

-

-

*In 2023 nemen we een nieuw systeem in gebruik waarvan de tarieven nog niet vaststaan.

Producten en diensten
per lidmaatschap

KWbN Basis		

Evenement Plus

Avond4daagse

AVOND4DAAGSE
A4d op avondvierdaagse.nl
en wandel.nl			
A4DMedailles		

		
nader te bepalen prijs

				

met staffelkorting

nader te bepalen prijs
met staffelkorting

nader te bepalen prijs
met staffelkorting

Toolkit online promotiematerialen 		
prijs per product

Offline promotiematerialen 		

prijs per product

prijs per product

Organisatiehandboek 			
Webinars Avond4daagse			
Ondersteuning regionale 			
A4D-coördinator
TRAINING & BEGELEIDING
10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting

10% korting
Webinars T&B				

10% korting

10% korting

Opleiding Wandelsporttrainer 1
Opleiding Wandelsporttrainer 2		
Opleiding Wandelsporttrainer 3		
Opleiding FitStap Coach 			

TARIEVEN 2023
Organisatiebijdrage			

€ 350,-

€ 750,-

€ 65,-

Afdracht per tocht

€ 55,-

-

-

10% ko
Op deze tarieven past KWBN vanaf 2024 jaarlijks een inflatiecorrectie toe op basis van de CBS-prijsindex.
Extra ondersteuning voor Bondgenoten
Lidorganisaties staan voor flinke uitdagingen (minder leden, minder vrijwilligers, veel regeldruk),

Lidorganisaties die daar actief aan meewerken, beschouwt KWbN als Bondgenoot. Met

maar dankzij de populariteit van het wandelen, het Sportakkoord en het Preventieakkoord zijn er

Bondgenoten maken we individuele afspraken over hun bijdrage en toegang tot extra ondersteun-

ook volop kansen. Om voor wandelaars relevant te blijven, is het van belang dat we de infra-

ing van KWbN. Denk aan ondersteuning bij het professionaliseren van je tocht of organisatie, of

structuur en het aanbod van lidorganisaties verder ontwikkelen, versterken, professionaliseren.

faciliteiten om met andere organisaties samen te werken.

KWbN, 30 juni 2022
Vormgeving: bureau visuele vertalingen
Fotografie: KWbN, Jurjen Poeles en Sharon Willems

Belangenbehartiging
KWbN zet zich als ware autoriteit in om de belangen van
wandelaars en wandelorganisaties te behartigen. Zo willen we dat wandelen nog meer wordt ingezet als middel
om de fysieke en mentale gezondheid van mensen te bevorderen óf om gezondheidsproblemen te voorkomen. We
vinden ook dat de openbare ruimte voor wandelaars toegankelijk en aantrekkelijk moet blijven en dat tochtorganisatoren tegen redelijke voorwaarden van natuurgebieden
gebruik kunnen maken. En dat de soms veel te complexe
gemeentelijke vergunningverlening voor tochten wordt
vereenvoudigd. In het verlengde daarvan wordt aandacht
voor duurzaamheid belangrijker. Op dit terrein worden
aan tocht- en evenementorganisatoren steeds meer eisen
gesteld. Daarom gaan we organisaties bij verduurzaming
ondersteunen. Niet alleen omdat het moet, maar vooral
omdat we actief willen bijdragen aan een beter klimaat.

