Founder’s Club Richtlijnen – Regio's West en Midden
Het doel van het dōTERRA Founder’s Club Programma is om PC leaders, die een sleutelrol spelen in het
openen en aanhoudend laten bloeien van een regio, te identificeren en belonen en hen te belonen, die
naarstig de ontwikkeling van deze regio nastreven.

Founder’s Club Regio Europa West (Gesloten vanaf 2015)
Founder’s Club Regio Europa Midden – (Open vanaf 1 juni 2017)
1.

De Founder’s Club Regio Europa Midden bestaat uit de volgende landen:
•Albanië, Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije,
Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Moldovië, Montenegro, Polen,
Tsjechische Republiek, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië en Turkije.

2.

Een IPC moet de rang Goud bereiken om zich te kwalificeren als Founder en minimaal 3 persoonlijk
geworven Regio Europa Midden Premier lijnen hebben met een volume van meer dan 5000 OV in
iedere lijn. Een IPC mag ook andere lijnen hebben, die hen als Goud kwalificeert, maar de IPC moet
3 van deze lijnen hebben, persoonlijk geworven in de Regio Europa Midden, elk met meer dan 5000
OV, om zich te kwalificeren.

3.

Zodra een IPC voldoet aan alle kwalificatie-eisen gedurende 3 opeenvolgende maanden, worden zij
beschouwd als gekwalificeerde founder. Een gekwalificeerde founder moet voldoen aan alle
kwalificatie-eisen gedurende 10 van de 12 maanden in het kalenderjaar om in aanmerking te komen
voor de Bonus Pool van de Regio Europa Midden. Lees aub het regelement van de Founder’s Club
Policies voor specifieke voorbeelden, gerelateerd aan de timing om te voldoen aan de vereiste
van 3 opeenvolgende maanden in een kalenderjaar.

4.

Founders ontvangen één aandeel in de Club Pool van de Founder’s Club Regio Europa Midden. De
Pool bestaat uit 1% van het totale volume waarover commissie betaald word van het
kwalificatiejaar, dat wordt verdeeld onder de 15 Founder’s Posities in de Founder’s Club
Regio Europa Midden.

5.

Wanneer de 15 Founder’s Posities zijn gevuld, wordt de Founder’s Club Regio Europa
Midden gesloten.
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Founder’s Club Beleid
•

Voor iedere markt kan dōTERRA andere vereisten opleggen voor de Founder’s Club welke redelijk of
noodzakelijk zijn, deze kunnen prestatie-eisen inhouden, zoals het behalen van een Power of Three bonus of
dat een Founder activiteit kan aantonen in de regio. “Activiteit” kan specifiek gedefinieerd worden met
vereisten met betrekking to gebieden als: mentorschap, persoonlijk werven en helpen bij de ontwikkeling
van individuen in het marktgebied, het houden van bijeenkomsten in het marktgebied of het bijwonen van
evenementen in het marktgebied.

•

Een Founder moet de persoon zijn, die werkelijk het account opbouwd. Posities die zijn opgebouwd door een
familielid of een vriend in naam van een ander worden niet beschouwd als Founder’s posities.

•

Een positie kan geen Founder’s Positie zijn als men zich heeft "ingekocht" om te kwalificeren (inclusief de
toegestane kopen-voor rang prestatie) in plaats van legitiem volume aan producten of verbruik door de IPC.

•

Geen individu kan meer dan één Founder’s positie in een bepaalde regio. Lidmaatschap van de Founder’s
Club is vanwege individuele en persoonlijke inzet. Het is echter mogelijk dat een IPC zich kwalificeert om
één (1) Founder’s positie te hebben in iedere afzondelijke regio waar een Founder’s Club is.

•

Omdat een Founder de status in de Founders Club gedurende 10 van de 12 maanden elk kalenderjaar moet
aanhouden, is het volgende ook van toepassing:
1. Voor de kwalificering voor het eerste jaar: de 3 aaneensluitende maanden welke een founder
kwalificeren, tellen eveneens voor de voor de jaarlijkse (kalenderjaar) vereisten. Wanneer de
eerste 3 kwalificerende Oktober, November en December zijn, dan verdiend die persoon de
Founder’s Club bonus voor dat jaar.
2. Wanneer een IPC zich kwalificeert als Founder buiten de eerste drie maanden van het jaar,
moeten zij zich kwalificeren in iedere maand van de rest van het jaar.

•

Voorbeeld 1: Wanneer een IPC zich kwalificeert als Founder in Januari, Februari en Maart, mogen zij de
vereisten missen in twee (2) maanden gedurenede de rest van het kalenderjaar.

•

Voorbeeld 2: Wanneer een IPC zich kwalificeert als Founder in Juni, Juli en Augustus, moeten zij zich iedere
volgende maand kwalificeren, tot het eind van het kalenderjaar. In dit geval mogen zij geen
kwalificaties missen.

•

De behaalde vereisten voor een Founder’s Club positie worden weer op nul gezet aan het beginn van elk
kalenderjaar. Het bedrijf houd zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in
iedere Founder’s Club.

•

VOORTDURENDE VOORUITGANGSVEREISTEN: Het wordt verwacht dat iedere Founder hun dōTERRA
organisatie blijft ontwikkelen en anderen helpt hetzelfde te doen. Wanneer een region groeit en to wasdom
komt, wordt van de leden van de Founder's Club hetzelfde verwacht. Daarom kunnen voordurend
vooruitgangsvereisten worden aangekondigd welke toepasselijk zijn voor de Founder’s Club van een regio.
De vereisten voor een Founder’s Club kunnen per regio verschillen. Wanneer "voortdurende
vooruitgangseisen" worden aangekondigd in een regio, dan wordt verwacht van de leden van de Founder's
Club van die regio, dat ze voldoen aan de vereisten om hun lidmaatschap in de Founder's Club van de
betreffende regio te behouden.
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