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Titel 201: Algemene organisatie van de wielersport 
 

201.03 Hoofdstuk III: LIDMAATSCHAP 
 

Definitie 
 
201.03.001 Lidmaatschap Wielerbond Vlaanderen 
Het LIDMAATSCHAP van Wielerbond Vlaanderen wordt geregeld door de statuten (artikels 7 t.e.m. 10) 
van Wielerbond Vlaanderen vzw, aldaar beschreven als TOEGETREDEN LEDEN. Als leden van 
Wielerbond Vlaanderen vzw worden erkend: 
- De bij Wielerbond Vlaanderen aangesloten CLUBS aan wie het lidmaatschap wordt toegekend via 

uitreiking van een STAMNUMMER (zie 201.02 – Hoofdstuk II: CLUBS in dit reglement). 
- De bij de aangesloten CLUBS van Wielerbond Vlaanderen aangesloten LEDEN, zijnde natuurlijke 

personen aan wie het lidmaatschap wordt toegekend via aflevering van een LIDMAATSCHAPSBEWIJS. 
 
201.03.002 Lidmaatschapsbewijs van een natuurlijk persoon 
Iedere natuurlijke persoon die lid is van Wielerbond Vlaanderen, dient in het bezit te zijn van een 
lidmaatschapsbewijs. Dit bewijs wordt geleverd door middel van 
- ofwel een LIDKAART afgeleverd door Wielerbond Vlaanderen 
- ofwel een VERGUNNING afgeleverd door Wielerbond Vlaanderen. 
- ofwel een VERGUNNING afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, met vermelding 

van een bij Wielerbond Vlaanderen aangesloten CLUB. 
 

De lidkaart 
 
201.03.003 
De lidkaart van Wielerbond Vlaanderen is een bewijs van lidmaatschap van Wielerbond Vlaanderen 
via een aangesloten CLUB en wordt uitgereikt aan natuurlijke personen. 
 

201.03.004 
Elke door Wielerbond Vlaanderen afgeleverde vergunning wordt gelijkgesteld aan een lidkaart. Elke 
houder van een dergelijke vergunning is dus tevens lidkaarthouder en geniet minstens dezelfde 
rechten die aan een lidkaart zijn verbonden.  
Elke door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond afgeleverde vergunning op naam van een club of 
team aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen omvat een lidkaart. Elke houder van een dergelijke 
vergunning is dus tevens lidkaarthouder en geniet minstens dezelfde rechten die aan een lidkaart zijn 
verbonden. 
 

Aflevering van een lidkaart 
 
201.03.005 
Een lidkaart wordt afgeleverd door de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen aan het 
secretariaat van de aangesloten CLUB. De club is verantwoordelijk voor de verspreiding van de 
lidkaarten onder haar aangesloten leden. 
 

201.03.006 Afleveringsvoorwaarden 
Een lidkaart wordt pas afgeleverd indien aan volgende afleveringsvoorwaarden is voldaan: 
- de CLUB waarop de lidkaart wordt afgeleverd voldoet aan de noodzakelijke aansluitingsvoorwaarden 

zoals bepaald in art. 201.02.005 voor het kalenderjaar waarvoor de lidkaart wordt uitgeschreven 
- betaling van de LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE van een natuurlijk persoon 
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- de aanvraag tot het bekomen van een lidkaart is gebeurd door het secretariaat van een bij 
Wielerbond Vlaanderen aangesloten club of een provincieclub 

 
201.03.007 Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van een natuurlijk persoon wordt bepaald door de raad van 
bestuur van Wielerbond Vlaanderen vzw en omvat de bijdrage voor de duur van het desbetreffende 
kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Er bestaan geen halfjaarlijkse of andere 
periodieke lidkaarten, noch kalenderjaaroverlappende lidkaarten. 
 
201.03.008 Prijs van een lidkaart 
De verkoopprijs van een lidkaart kan hoger zijn dan de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die een 
natuurlijk persoon voor zijn lidmaatschap aan Wielerbond Vlaanderen dient te betalen.  
 
De verkoopprijs van een lidkaart wordt bepaald door de raad van bestuur van Wielerbond Vlaanderen 
vzw en is vastgesteld op €5.00. Het verschil tussen de verkoopprijs en het bedrag van de jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage blijft in het bezit van de CLUB op wiens naam de lidkaart wordt afgeleverd. 
 
201.03.009 Blanco lidkaarten 
Een lidkaart wordt afgeleverd met of zonder vermelding van de naam van de lidkaarthouder (titularis). 
Indien er geen naam van een natuurlijke persoon op de lidkaart is vermeld op het ogenblik van 
aflevering spreekt men van een BLANCO lidkaart. In het andere geval spreekt men van een lidkaart OP 
NAAM. 
 
De club maakt jaarlijks (voor 15 december – uitzondering competitieve club: voor 1 oktober) de lijst 
over van de natuurlijke personen voor dewelke zij een kaart OP NAAM wenst te ontvangen. Bij 
ontstentenis van deze lijst op 15 december (uitzondering competitieve club: op 1 oktober) worden de 
lidkaarten als BLANCO lidkaarten aan de club afgeleverd.  
 

Vorm van een lidkaart 
  
201.03.010 
De vorm en het uitzicht van een lidkaart worden jaarlijks bepaald door de raad van bestuur van 
Wielerbond Vlaanderen vzw. Het ontwerp is eigendom van Wielerbond Vlaanderen vzw. 
 

201.03.011 
De huidige lidkaart is een kunststof kaart, enkel bedrukt aan de recto zijde met de afmetingen gelijk 
aan die van een bankkaart en met het uitzicht zoals afgebeeld in onderstaande figuur. 
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Geldigheid van een lidkaart 
 
201.03.012 
Een lidkaart is pas als zodanig geldig indien volgende gegevens op de kaart zijn vermeld. 
- jaartal waarvoor de lidkaart geldt. 
- naam van de CLUB waarbij de natuurlijke persoon (titularis) is aangesloten. 
- naam en voornaam van de natuurlijke persoon die houder is van de lidkaart (titularis) 
- nummer van de lidkaart 
 

201.03.013 
Elke club is verantwoordelijk voor het geldig maken (valideren) van door haar verkregen of 
aangeschafte lidkaarten door het aanbrengen van de identiteit van de lidkaarthouder op de lidkaart 
en het bijhouden van een lijst met de lidkaarthouders van de op haar naam afgeleverde lidkaarten. 
 

201.03.014 
Wanneer een lidkaart niet voldoet aan de geldigheidsvereisten zoals beschreven in art. 201.03.013 
wordt ze als ongeldig beschouwd en geeft ze geen enkel recht op het bekomen van de voordelen en 
het nut die met het lidmaatschap van een natuurlijk persoon gepaard gaan. 
 
201.03.015 
De lidkaart is bij vertoon pas geldig wanneer ze vertoond wordt door de titularis van de lidkaart, die 
zijn identiteit te allen tijde moet kunnen bewijzen wanneer daarnaar gevraagd wordt door degene aan 
wie hij zijn lidkaart vertoont. 
 

Voordelen van de lidkaart 
 
201.03.016 Korting bij wielerwedstrijden 
Een geldige lidkaart van Wielerbond Vlaanderen geeft op vertoon recht op prijsverlaging op het 
inkomticket in alle wielerbanen en bij alle wielerwedstrijden die onder toezicht van de Koninklijke 
Belgische Wielrijdersbond (KBWB), Wielerbond Vlaanderen (WBV) of de Fédération de Cyclisme de 
Wallonie Bruxelles (FCWB) worden georganiseerd. 
 
Deze prijsverlaging bedraagt minimum €0.50 wanneer de toegangsprijs €5.00 of minder bedraagt en 
minimum €1.00 wanneer de toegangsprijs hoger ligt dan €5.00 met de mogelijkheid een supplement 
te betalen om toegang te krijgen tot betere plaatsen. 
 
Deze prijsverlagingen moeten rechtstreeks en onmiddellijk verrekend worden bij betaling van het 
ingangsticket aan de kassa. 
 
201.03.017 
De raad van bestuur van Wielerbond Vlaanderen vzw bepaalt jaarlijks bij uitgifte van de lidkaarten de 
voordelen die aan deze lidkaart zijn verbonden. 
 

Administratieve bepalingen 
 
201.03.018 
Alle administratie i.v.m. het afleveren van lidkaarten dient te gebeuren via het clubsecretariaat van de 
club waarbij men als lidkaarthouder is aangesloten. In geval dit een provincieclub betreft, dient deze 
te verlopen via de provinciale secretaris van de provinciale vzw van de provincieclub waarbij men is 
aangesloten. 
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In geen geval zullen de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen vragen van 
administratieve aard, zoals het afleveren van een lidkaart, het afleveren van een duplicaat bij verlies 
of het wijzigen van de persoonlijke gegevens van de titularis behandelen, zonder dat de vraag 
afkomstig is van het clubsecretariaat van de club waarbij de lidkaarthouder is aangesloten. 
 
201.03.019 
Een duplicaat van een lidkaart kan bekomen worden tegen de prijs van €2.50 per stuk na aanvraag via 
het kanaal beschreven in art. 201.03.019. 
 
201.03.020 
Klachten betreffende het niet naleven van art. 201.03.017 inzake de korting bij wielerwedstrijden 
kunnen rechtstreeks per mail of brief gericht worden aan de administratieve diensten van Wielerbond 
Vlaanderen die deze klacht voor verdere behandeling zullen doorspelen aan de federatie tot wiens 
bevoegdheid de kalender behoort van de desbetreffende wedstrijd, of, indien het een wedstrijd 
betreft op een kalender van Wielerbond Vlaanderen, aan de bevoegde sporttak- of recreacommissie.  
 

Sancties 
 
201.03.021 
Het vertonen van een lidkaart waarvan men geen titularis is, met de bedoeling te kunnen genieten van 
de aan deze lidkaart verbonden voordelen leidt automatisch tot de ongeldigheid van de lidkaart en de 
schrapping van de lidkaarthouder als lid van Wielerbond Vlaanderen vzw.  


