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UCI – CYCLING VLAANDEREN - KBWB
AANVRAAG NEVENVERGUNNING 2020
VLAANDEREN & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

GEGEVENS HOOFDVERGUNNING

Categorie

U12 (M/V)
U23 (behalve cont./UCI-team)*
Amateur (M/V)

U15 (M/V)
U17 (M/V)
Elite z/c (behalve cont./UCI-team)*
Master (M/V)

Junior
Dame Junior
Dame Elite (behalve cont./UCI-team)*

Naam

Voornaam

Straat

Nr

Postcode

Bus

Gemeente

Provincie

-

Rijksregisternr.

/

Geboortedatum

/

Nationaliteit

Geslacht

M

-

V

Hoofdclub Cycl. Vl.
Stamnr hoofdclub
GEGEVENS BESTAANDE NEVENVERGUNNINGEN
1

DISCIPLINE:

BMX

NEVENCLUB: STAMNUMMER:
2

DISCIPLINE:

BMX

NEVENCLUB: STAMNUMMER:
3

DISCIPLINE:

MTB

WEG

PISTE

VELD

CLUBNAAM: .............................................................................................................................................................
MTB

WEG

PISTE

VELD

CLUBNAAM: .............................................................................................................................................................
BMX

NEVENCLUB: STAMNUMMER:

MTB

WEG

PISTE

VELD

CLUBNAAM: .............................................................................................................................................................

AANVRAAG NIEUWE NEVENVERGUNNING
DISCIPLINE:

BMX

NEVENCLUB: STAMNUMMER:

-

MTB

WEG

PISTE

VELD

CLUBNAAM: .............................................................................................................................................................

Een nieuwe nevenvergunning kan slechts aangevraagd worden voor een andere discipline dan de reeds bestaande nevenvergunningen.
Om een nevenvergunning te bekomen dient de aanvrager reeds over een geldige competitievergunning te beschikken bij een hoofdclub.
Het maximum aantal nevenvergunningen per vergunninghouder bedraagt 4 in verschillende disciplines.

OVEREENKOMST (te ondertekenen door de 3 partijen = hoofdclub, nevenclub en aanvrager)
Met deze verklaren we dat bovenstaande aanvrager het recht en de plicht heeft om in de aangevraagde discipline uit te komen voor de
gekozen nevenclub, in de kledij van deze club, na aflevering van de nevenvergunning door Cycling Vlaanderen. De nevenclub zal in geen
enkel geval aanspraak kunnen maken op het volwaardige lidmaatschap van de aanvrager, noch de aanvrager opnemen in zijn ledenlijst als
een actief vergunninghouder. De aanvrager blijft als actief competitief vergunninghouder onvoorwaardelijk verbonden aan zijn hoofdclub.
Indien de overeenkomst tussen de hoofdclub en de aanvrager wordt beëindigd, zullen alle aan de hoofdvergunning verbonden
nevenvergunningen eveneens beëindigd worden.
Handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de hoofdclub:

Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “Gelezen
en goedgekeurd”
………………………………………………………………………………………………

Handtekening van de voorzitter (of secretaris) van de nevenclub:

Voor machtiging en akkoord (enkel voor -18-jarigen):
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven
vermelding “Gelezen en goedgekeurd”
………………………………………………………………………………………………

BETALINGSGEGEVENS

Gelieve het bedrag van €20 te betalen
op rekeningnummer BE77 3930-0404-0242 van Cycling Vlaanderen,
met als mededeling ‘NEVENVERGUNNING + NAAM + VOORNAAM RENNER’.
De door de 3 partijen ondertekende aanvraag dient bezorgd te worden aan Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3 - 9000 Gent
.

EEN FORMULIER DAT NIET BEHOORLIJK INGEVULD WERD, WORDT AAN DE AFZENDER TERUGGESTUURD

