
RICHTLIJNEN LAND FOUNDERS CLUB

Het doel van het dōTERRA Founders Club programma is het identificeren en belonen van Wellness 
Advocate leiders die een sleutelrol spelen in het openen, ontwikkelen en consequent duurzaam laten groeien 
van een regio.

De volgende richtlijnen hebben betrekking op de Founders Club van het Land of de Landencombinatie voor 
de dōTERRA EMEA regio:

• Zodra een Wellness Advocate gedurende 3 opeenvolgende maanden aan alle kwalificaties voldoet, 
wordt hij/zij beschouwd als een in aanmerking komende Founder in het betreffende Land of de 
betreffende Landencombinatie. Een in aanmerking komende Founder moet 10 van de 12 maanden 
voldoen aan alle vereisten voor de rang van Gold in het kalenderjaar om in aanmerking te komen voor 
de landspecifieke Founders Club bonuspool. Voor de rangen Platinum en Diamond moet gedurende 9 
van de 12 maanden aan alle vereisten worden voldaan. Zie het beleid van de Founders Club hieronder 
voor specifieke voorbeelden met betrekking tot de timing voor het bereiken van de vereisten van 3 
opeenvolgende maanden binnen een kalenderjaar.

• GOLD RANGVEREISTEN (zie onderstaande tabel per Land of Landencombinatie)  
Een Wellness Advocate moet de rang van Gold bereiken om in aanmerking te komen als Founder en 
minstens 3 persoonlijk ingeschreven Premier etappes hebben in het Land of de Landencombinatie met 
een volume van meer dan 5.000 OV in elke etappe. Een Wellness Advocaat kan ook andere etappes 
hebben die hem of haar als Gold kwalificeren, maar de Wellness Advocaat moet 3 van die Premier 
etappes persoonlijk ingeschreven hebben in het Land of de Landencombinatie en meer dan 5.000 OV 
hebben in elk etappe om zich te kwalificeren. Het volume zal worden gecontroleerd op Executive niveau. 

• PLATINUM RANGVEREISTEN (zie onderstaande tabel per Land of Landencombinatie)  
Een Wellness Advocate moet de rang van Platinum bereiken om in aanmerking te komen als Founder 
en minstens 3 persoonlijk ingeschreven Silver etappes hebben in het Land of de Landencombinatie 
met een volume van meer dan 9.000 OV in elk etappe. Een Wellness Advocaat kan ook andere 
etappes hebben die hem of haar als Platinum kwalificeren, maar de Wellness Advocaat moet 3 van 
deze etappes persoonlijk ingeschreven hebben in het Land of de Landencombinatie en meer dan 
9.000 OV hebben in elke etappe om in aanmerking te komen. Het volume zal worden gecontroleerd 
op het niveau van de Elite. 

• DIAMOND RANGVEREISTEN (zie onderstaande tabel per Land of Landencombinatie)  
Een Wellness Advocate moet de rang van Diamond bereiken om in aanmerking te komen als Founder 
en minstens 4 persoonlijk ingeschreven Silver etappes hebben in het Land of de Landencombinatie 
met een volume van meer dan 9.000 OV in elk etappe. Een Wellness Advocaat kan ook andere 
etappes hebben die hem of haar als Diamond kwalificeren, maar de Wellness Advocaat moet 4 van 
deze etappes persoonlijk ingeschreven hebben in het Land of de Landencombinatie en meer dan 
9.000 OV hebben in elke etappe om in aanmerking te komen. Het volume zal worden gecontroleerd 
op het niveau van de Elite. 

• Founders ontvangen één aandeel in de Founders Club Pool van het Land of de Landencombinatie. De 
pool bestaat uit 0,5% van het totale commissievolume van het in aanmerking komende kalenderjaar, dat 
wordt verdeeld over het aantal Founders-posities. Zie onderstaande tabel.

• Zodra alle Founders posities in elk Land of elke Landencombinatie bezet zijn, wordt de Founders 
Club voor dat gebied gesloten (zie onderstaande tabel voor het aantal plaatsen per Land of 
Landencombinatie).



Land of landcombinaties Aantal Founders posities in Land of 
Landencombinatie Land Rangvereiste Openingsdatum

Litouwen [GESLOTEN]
Estland [GESLOTEN]
Letland [GESLOTEN]

5 Gold 1-jun-17

Bulgarije 5 Gold 1-jan-23

Roemenië [GESLOTEN] 
Moldavië (GAC) [GESLOTEN] 10 Platinum 1-sep-17

Griekenland
Cyprus
Malta

7 Gold 1-jun-17

Tsjechië
Slowakije 10 Platinum 1-jun-17

Hongarije [GESLOTEN] 5 Platinum 1-jun-17

Bosnië en Herzegovina (GAC)
Kroatië
Slovenië

5 Platinum 1-sep-17

Polen [GESLOTEN] 10 Gold 1-jun-17

Oostenrijk [GESLOTEN] 5 Diamond 1-jun-17

België
Luxemburg 7 Gold 1-jun-17

Zwitserland
Liechtenstein 5 Diamond 1-jun-17

Frankrijk
Andorra
Monaco

15 Gold 1-jun-17

Duitsland [GESLOTEN] 17 Diamond 1-jun-17

Ierland 5 Gold 1-jun-17

Italië [GESLOTEN] 15 Gold 1-jun-17

Nederland 7 Platinum 1-jun-17

IJsland
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden

10 Platinum 1-jun-17

Portugal [GESLOTEN] 5 Gold 1-jun-17

Spanje 10 Gold 1-jun-17

Verenigd Koninkrijk 10 Platinum 1-jun-17

Israël [GESLOTEN] 5 Gold 1-jun-17

Rusland [GESLOTEN] 30 Gold 1-jan-20

Zuid-Afrika 20 Gold 1-okt-19



BELEID FOUNDERS CLUB

• Voor elk Land of Landcombinatie kan dōTERRA op elk moment, naar eigen goeddunken, andere Founders Club vereisten 
opleggen om in aanmerking te komen als Founder. Deze vereisten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, vereisten 
inzake voortdurende vooruitgang, of prestatievereisten zoals het bereiken van een Power of 3 bonus of de eis dat een 
Founder activiteit aantoont in het specifieke Land of de specifieke Landencombinatie. "Activiteit" kan specifiek worden 
gedefinieerd met eisen op gebieden als: mentoring, het persoonlijk inschrijven en ontwikkelen van personen in het Land of 
de Landencombinatie, het houden van bijeenkomsten op de markt, of het bijwonen van evenementen op de markt. 

• Een Founder moet de persoon zijn die daadwerkelijk het potentieel in aanmerking komende Wellness Advocate account 
opbouwt. Wellness Advocate accounts die door een familielid of vriend op naam van een andere persoon zijn gemaakt, 
komen niet in aanmerking.  

• Een account van een Wellness Advocaat kan alleen in aanmerking komen voor een Founders positie indien de kwalificatie 
verkregen werd door aantoonbaar volume.  Het gebruik van de betalingsmethode van een Wellness Advocate op meerdere 
rekeningen moet aangetoond worden als aankoopbestellingen voor andere personen dan de Wellness Advocate.  Bewijs 
van terugbetaling door de begunstigde aan de Wellness Advocate zal vereist zijn. 

• Niemand mag meer dan één positie als Founder hebben binnen elk Land of Landencombinatie. Lidmaatschap van 
de Founders Club is een beloning voor individuele en persoonlijke inspanning. Een Wellness Advocate kan echter in 
aanmerking komen om één Founders positie te bekleden in elk afzonderlijk Land of elke afzonderlijke Landencombinatie 
waar een Founders Club bestaat. 

• Omdat een Founder zijn of haar kwalificatie elk kalenderjaar 10 van de 12 maanden moet behouden voor de rang van Gold 
(9 van de 12 maanden voor de rangen van Platinum en Diamond), geldt ook het volgende: 

• Voor de kwalificatie van het eerste jaar tellen de 3 opeenvolgende maanden die een Founder kwalificeren ook mee 
voor de jaarlijkse onderhoudsvereisten voor het kalenderjaar van een stichter. Als de eerste 3 maanden van een 
kwalificatiejaar de maanden oktober, november en december zijn, komt de Founder in dat jaar in aanmerking voor de 
Founders Club bonus.  Zie de onderstaande grafiek "Totaal aantal resterende respijtmaanden" ter illustratie.   

 

• De onderhoudseisen voor een Founders positie worden aan het begin van elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld.  

• VEREISTEN VOOR VOORTDURENDE VOORUITGANG: Van elke Founder wordt verwacht dat hij of zij de dōTERRA 
organisatie verder uitbouwt en anderen helpt hetzelfde te doen. Naarmate een Land of Landencombinatie zich uitbreidt en 
volwassener wordt, wordt van de leden van die Founders Club verwacht dat zij ook volwassener worden en meegroeien. 
Zoals hierboven vermeld, kunnen de vereisten inzake voortdurende vooruitgang te allen tijde worden bekendgemaakt en 
van toepassing worden verklaard op de Founders Club van een Land of Landcombinatie. De vereisten kunnen per Land of 
Landencombinatie verschillen.  

• Het Wellness Advocate account van een in aanmerking komende Founder moet een goede reputatie hebben bij dōTERRA. 
Onopgeloste schendingen van het beleid of de procedures, evenals onethisch zakelijk gedrag, moeten tot tevredenheid 
van dōTERRA worden opgelost. dōTERRA behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, Founders Club betalingen 
aan een anders in aanmerking komende Founder in dergelijke gevallen voor onbepaalde tijd uit te stellen of op te schorten 
totdat het Founders account weer in orde is.
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Kwalificerende Rang
Kwalificeer* je als Founder voor:

maart juni september december

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* De Wellness Advocate moet de rang gedurende drie opeenvolgende maanden bereiken om in aanmerking te komen

TOTAAL AANTAL RESTERENDE RESPIJTMAANDEN


