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1. Identiteit van de aanvrager 
(Er mogen geen gegevens worden opengelaten en wat past moet worden aangevinkt) 

Naam:  ............................................................................................................................................................................................. ………………… 

Voornaam:  ...................................................................................................................................................................................... ………………… 

Adres:  ............................................................................................................................................................ Nr.  ................  Bus  ...........................  

Postcode: ............................................ Gemeente: ....................................................................................................................................................  

E-mailadres:  ................................................................................................................................................................................... ………………… 

Telefoonnr:  ..................................................................................................................................................................................... ………………… 

Geboortedatum:  ............................................................................................................................................................................. ………………… 

Comité:  ........................................................................................................................................................................................... ………………… 

Stamnummer:  ................................................................................................................................................................................. ………………… 

die handelt namens het organiserend comité en de verantwoordelijkheid ervoor opneemt, mede ook de verplichting aangaat de volgende 
voorschriften te eerbiedigen. 

 
2. Omschrijving van de promotionele activiteit 

 
Naam:  ............................................................................................................................................................................................. ………………… 
Dag en datum: ...........................................................................................................................................................................................................  
Inschrijving:  Lokaal: …………………………..…… ...........................................................................................................................  
 Straat + huisnummer: ...................................................................................................................................................  
 Gemeente-deelgemeente:  ...........................................................................................................................................  
 Van……………………… uur tot ……………………… uur 

 
Duur van de eigenlijke activiteit: van .............................. uur tot  ..................................... uur 

 
Discipline:  ☐ weg  ☐veld ☐piste 

☐mountainbike ☐bmx   ☐andere :  .............................................................................................................................................................  

  
Deelnemers:  ☐niet-aangeslotenen  Categorie/leeftijd:   ...............................................................................................................  

 ☐aangeslotenen   Categorie/leeftijd :   ...............................................................................................................  

 
Aanvraag begeleiding:  ☐Cycling Vlaanderen.   Aard: ......................................................................................................................  

   ☐Vlaamse Wielerschool.  Aard:  .....................................................................................................................  

 
3. Categorie en aard van promotionele activiteit 

 

☐Promowedstrijd voor niet-aangeslotenen: 

- Niet-aangeslotenen  
- Wedstrijd met in uitslag apart klassement voor de niet-aangeslotenen. Geen officiële uitslag. 

☐Promowedstrijd op uitnodiging: 

- Aangeslotenen op uitnodiging 
- Wedstrijd afwijkend van traditionele wedstrijd. Geen uitslag. 
- Randactiviteit of in een voorprogramma van een andere wedstrijd. 

☐Initiatie op wedstrijd: 

- Niet-aangeslotenen en aangeslotenen 
- Geen wedstrijd. Geen officiële uitslag. 
- Randactiviteit of in een voorprogramma van een andere wedstrijd. 

☐Oefenwedstrijden: 

- Aangeslotenen 
- Wedstrijd binnen de training van de club. Enkel voor clubleden. Geen uitslag. 
- Max 1 per club  
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4. Voorschriften 

 
▪ De promotionele activiteiten worden niet in rekenschap gebracht voor het aantal wielerproeven en wedstrijden per jaar. Zij worden dus ook 

niet ingevuld in de Jongerensportpas. 
▪ De promotionele activiteiten richt zich naar kinderen tot en met 17 jaar. 
▪ De aanvraag dient bezorgd te worden aan de provinciale voorzitter van de jeugdcommissie. 

o Antwerpen: Marc Stessens, Maalderstraat 81, 2400 Mol – 0476/52.10.31 – marc.stessens@telenet.be  
o Limburg: Brecht Toelen, Het Steegje 15, 3530 Houthalen-Helchteren - 0478/90.58.50 - brecht.toelen@start-box.be 
o Oost-Vlaanderen: Jacob Stanny, Bergestraat 4, 9550 Steenhuize-Wijnhuize – 0475/70.04.72 – stanny.jacob@gmail.com  
o Vlaams-Brabant: Hugo Serin, Kliniekstraat 56/9, 3300 Tienen – 0486/12.79.68 –  hugoserin@skynet.be  
o West-Vlaanderen: Walter Vergote, Ruiseleedsesteenweg 7, 8700 Tielt – 0494/48.75.24 – walter.vergote@skynet.be  

▪ De goedkeuring gebeurt door de voorzitter van de Vlaamse Jeugdcommissie Massimo Van Lancker, Strandlaan 3, 9000 Gent – 
0495/22.20.62 – massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen  

▪ De Vlaamse Jeugdcommissie waakt over het aantal promotionele activiteiten alsook de inhoud en de publicatie ervan.  
▪ De administratie van Cycling Vlaanderen wordt door de voorzitter van de Vlaamse Jeugdcommissie op de hoogte gebracht zodat de 

verzekering wordt afgesloten.  
▪ Aan de organisator zal een tussenkomst van €50 worden aangerekend voor het afsluiten van de verzekering en de billijke vergoeding. 
▪ Een kalender van promotionele activiteiten zal worden opgemaakt en gepubliceerd via nieuwsbrief en website. 
▪ Er kan een vraag ingediende worden om extra begeleiding vanuit Cycling Vlaanderen of VWS. Hier moet tussen de organisator en de 

begeleiding een financiële afspraak gemaakt worden afhankelijk van de gevraagde begeleiding.  
▪ De organisator verplicht zich ertoe het woord PROMO / INITIATIE of OEFEN duidelijk te vermelden in alle aankondigingen die ze verspreiden. 
▪ Eenzelfde herinnering voor alle deelnemers per promotionele activiteit mag maar is niet verplicht.  
▪ De uitslagen van promotionele activiteiten worden niet gepubliceerd. 
▪ De fietstochten voor Kids (cyclo / VTT) – de wielertoeristentochten gericht naar kinderen – alsook de miniemenproeven , waar niet-

aangeslotenen kunnen deelnemen aan de niet-competitieve onderdelen, vallen niet onder de kalender van ‘promotionele activiteiten’. 
▪ Indien mogelijk vooraf, ofwel ten laatste 48u na het plaatsvinden van de promotionele activiteit, zal de organisator een nominatieve lijst 

(naam+voornaam, geboortedatum, emailadres) van de niet-aangesloten deelnemers bezorgen aan de voorzitter van de Vlaamse 
Jeugdcommissie Massimo Van Lancker, Strandlaan 3, 9000 Gent – 09/321.90.20 – massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen.  

 
5. Opmerkingen 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................................  

 
. ..................................................................................................................................................................................................................................  

 
 ...................................................................................................................................................................................................................................  

 
. ..................................................................................................................................................................................................................................  

 

 
 
  
 

Datum en handtekening van de aanvrager, 
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