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INSCHRIJVING  VOOR DE INRICHTING  VAN 
                                                              EEN KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG   2020 
                                                               (dit formulier moet verplicht gebruikt worden voor de inschrijving, en de                
                                                                                 ondertekende concessievoorwaarden moeten erbij gevoegd zijn) 
                            
                                                                                                                      
ONDERGETEKENDEN, 
Clubvoorzitter (1) (naam en adres):                                                                                                               
                                                                                                                                                   
en Clubsecretaris (1) (naam en adres):                                                                                                               
                                                                                                                                               
handelend in eigen naam en als gevolmachtigden van de wielerclub (benaming van de club): 
                                                                                                                                                                           
met dewelke zij zich en ook onderling solidair verbinden, verklaren kennis te hebben genomen van de 
concessievoorwaarden in verband met de aanbesteding voor de inrichting van het kampioenschap van Limburg voor; 
Elite z.C. + Beloften  (één wedstrijd)                                 
Nieuwelingen 1° + 2° jaars  (één wedstrijd)                 
Juniores 1° + 2° jaars  (één wedstrijd)                                                                                                                                
Amateurs/Masters :                                                                        
waarmee zij zonder enig voorbehoud, hun volledige instemming betuigen. 
 
Zij  verklaren hun kandidatuur te stellen voor de inrichting van het kampioenschap van Limburg voor(2): 
Volgend bod  wordt in verband daarmee gedaan en gewenste inrichtingsdatum wordt vermeld: 
 
□  voor Elite z.C. (+ 22 j.)+Beloften (-23 j.): in cijfers:                                € -  in letters :                                                           

                                                                                                                            gewenste datum :  3 of  4 / 05 /  2020 

□  voor Nieuwelingen 1° + 2° jaars:             in cijfers:                                € -  in letters :                                                           

                                                                                                                            gewenste datum :  10 of 11 / 05 / 2020  

□  voor Juniores:                                              in cijfers:                                € -  in letters :                                                           

                                                                                                                            gewenste datum :  17 of 18/ 05 / 2020                                                                                                                                                               

□  voor Amateurs/Masters :                          in cijfers:                                € -  in letters :                                                           

                                                                                                                            gewenste datum :  vrije keus/     / 2020 

 
Indien onze club voor meerdere kampioenschappen het hoogste bod heeft uitgebracht, gaat onze voorkeur 
 (verplicht in te vullen) :    in de eerste plaats naar de categorie  :  

     in de tweede plaats naar de categorie:                                                                      
     in de derde plaats naar de categorie   :  

                                  in de vierde plaats naar de categorie   :                                                                     
Aldus gedaan te :                                                                                op datum :            /         / 2020 
 
    DE INSCHRIJVERS: 
 
(handtekeningen laten voorafgaan door de beide ondertekenaars eigenhandig geschreven formule “gelezen en 
goedgekeurd”) 
De clubsecretaris,                                         De voorzitter, 
geschreven formule:          geschreven formule:                                                                                                                
                                                                                                                                         
handtekening:                                                                        handtekening: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                        
(1) - Voorzitter en Secretaris van de wielerclub waarvan de handtekeningen gedeponeerd zijn bij W.B.V. 
(2) - Schrappen wat niet past. Eén inschrijvingsformulier volstaat indien de club inschrijft voor meerdere 
        kampioenschappen.  
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CONCESSIEVOORWAARDEN (lastenboek) in verband met de aanbesteding van een 
Provinciaal Kampioenschap van Limburg. 
(behoorlijk ondertekend te voegen bij het verplicht inschrijvingsformulier) 
       
Gerechtigden 
Art. 1 - Om de inrichting van een provinciaal kampioenschap toegewezen te krijgen moet een 
club aangesloten zijn bij Wielerbond Vlaanderen  Afdeling Limburg vzw, en ten minste één 
wedstrijd hebben ingericht. Bovendien moet zij op organisatorisch vlak bewijzen van 
bekwaamheid hebben geleverd. 
 
Algemene verplichtingen en rechten 
Art. 2 - De inrichtende club gaat de verbintenis aan een waardig decorum aan vermeld 
kampioenschap te bezorgen. 
 
Art. 3 - De inrichtende club verbindt er zich toe alle lasten te dragen die met de organisatie 
van het kampioenschap verband houden. De inrichtingsvergunning, het prijzengeld, eventuele 
organisatiekosten, taksen, bloemtuilen en auteursrechten e.d. inbegrepen. 
 
Art. 4a - Het parcours mag uitgestippeld worden op een plaatselijke omloop van ca.  4 km., op 
voorwaarde dat goed berijdbare wegen en een selectieve omloop  wordt gekozen. Anderzijds 
moeten er  kleedkamers met wasgelegenheid ter beschikking van de renners zijn. 
 
Art.4b - Het is de club toegelaten toegangsgelden te vragen op het parcours of op bepaalde 
plaatsen ervan, mits daartoe de vereiste toelating van de bevoegde overheden te hebben 
verkregen. Deze toegangsgelden en de opbrengst van de publiciteitsovereenkomsten komen 
integraal de inrichtende club ten goede. Ook de televisie- en radiorechten worden aan de 
inrichtende club afgestaan. 
Toegangsgelden: lidkaarthouders en vergunninghouders WBV krijgen bij vertoon van hun 
lidkaart  en/of vergunning  een korting van  1,00 € op de toegangsprijs. 
 
Onderrichtingen en sportreglementen 
Art. 5 - De onderrichtingen en richtlijnen betreffende de inrichting van een kampioenschap 
worden verstrekt door de Provinciale Commissie W.P.V. van W.B.V. Afdeling Limburg vzw, die 
het toezicht over de sportieve organisatie behoudt. 
 
Art. 6 - De inrichtende club dient in te staan voor een onberispelijke organisatie en verplicht er 
zich toe geheel naar de voorschriften van de sportreglementen van W.B.V. te handelen, alsook 
de voorschriften van het Koninklijk Besluit van  21.08.1967 (Belgisch Staatsblad van 
28.12.1968) tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de veldritten en al de latere 
wijzigingen  aan genoemd Koninklijk Besluit, na te leven. 
                                                             
Art. 7 - Zij heeft o.m. de verplichting de weg aan weerskanten over een afstand van tenminste 
300 meter af te spannen met naderafsluiting (200 meter voor en 100 meter voorbij de 
eindstreep). 
Daar de eindstreep volledig vrij moet blijven, is het nodig op die plaats ter intentie van de 
fungerende sportafgevaardigden en van de persvertegenwoordigers een neutrale zone te 
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voorzien, welke echter niet op de rijweg mag gelegen zijn maar zich inspringend bezijden de 
trottoirband of de rand van de straat moet bevinden. 
De rechte lijn die de plaats van aankomst voorafgaat, moet bij voorkeur een afstand van      
300 meter hebben. Aan de eindstreep dient een plaats voorzien te worden voor het opstellen 
van het toestel van de fotofinish (lengte 5 meter - breedte 3 meter, afgeschermd  met 
naderafsluiting). 
 
Art. 8 - De inrichtende club dient in te staan de nodige toelatingen voor de organisatie van 
deze wedstrijd, evenals voor de ordediensten (politie en signaalgevers), zij moet  verscheidene 
posten voor eerste hulp inrichten en een ambulancewagen ter beschikking hebben die de 
wedstrijd volgt. Wat de ambulancewagen betreft, heeft zij in beginsel de volledige vrijheid wat 
de keuze van het automerk betreft, maar zij kan zich niet aan hoger vermelde verplichtingen 
onttrekken indien het haar onmogelijk zou zijn een ambulancewagen ter beschikking te krijgen 
van het merk der autofirma waarmee gebeurlijk een publiciteitsovereenkomst werd 
aangegaan. 
              
Art. 9 - Er moeten min. 2 volgwagens voorzien worden voor de wedstrijdcommissarissen. 
Eveneens moeten er 2 neutrale wagens voorzien worden. 
 
Art. 10 - De trui voor de winnaar wordt door de Limburgse Afdeling W.B.V. geleverd. 
 
AANBESTEDING 
A. Aanbestedingssom 
Art. 11a - De toewijzing van de organisatie van het kampioenschap geschiedt onder vorm van 
aanbesteding waarvan het minimum bedrag door de Raad van Bestuur van de WBV-Afdeling 
Limburg vzw werd vastgesteld als volgt: 
● voor Elite z.C. +Beloften  -                             één wedstrijd:    500 €      
           Voorgestelde datums:  3 of 4/05/2020 
                                                                                                                                                                                                           
● voor Nieuwelingen:  1° en 2° jaars –           één wedstrijd:     500 € 
           Voorgestelde datums:  10 of 11/05/2020 
 
● voor Juniores:       1° en 2° jaar  –             één wedstrijd:     500 €                                    
           Voorgestelde datums:  17 of 18/05/2020 
 
● voor Amateurs/Masters   :                                                          50 € 
           Datum naar keuze 
   
De Inrichtingsvergunning, het prijzengeld (*), eventuele organisatiekosten e.d. zijn niet 
inbegrepen in het aanbestedingsbedrag en zijn ten laste van de inrichter. 
 
(*) Prijzenbarema voor 1.12 B -  Elite z/C en Beloften :  690 €  (40 prijzen) 
                                           1.14.3 – Juniores :                       500 €  (40 prijzen) 
                                           1.17.3 – Nieuwelingen:              435 €  (40 prijzen)                                                          
                                                  
Art. 11b - Een club mag voor meerdere kampioenschappen onderschrijven. Indien deze club 
evenwel voor meerdere kampioenschappen het hoogste bod heeft, kan deze zijn voorkeuren 
laten gelden op voorwaarde dat de volgorde van deze voorkeuren gerespecteerd wordt. 
De club is daarom verplicht  op het inschrijvingsformulier haar volgorde van voorkeur te 
vermelden indien men voor meerdere kampioenschappen  onderschrijft. 
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Art. 11c - Indien bij de eerste aanbesteding één of meerdere Kampioenschappen niet 
toegewezen werden, zal  voor deze een tweede aanbesteding uitgeschreven worden. 
 
Art. 11d - De kandidaat-inrichters kunnen bij de aanbesteding de keuze maken tussen de 
voorgestelde data van de Provinciale Kampioenschappen, of een datum zo dicht mogelijk 
gelegen bij de eerder vernoemde data.  
      Indien gekozen wordt voor een andere datum, geldt als voorwaarde dat op deze dag geen 
wedstrijd van deze Categorie (zie kalender van huidige wegseizoen) gepland werd.  
De voorgestelde datum moet zo dicht mogelijk gelegen zijn bij de datum waarop het 
Provinciaal Kampioenschap van deze Categorie gepland werd. 
     De voorgestelde datum wordt onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie WPV, 
evenals  Wielerbond Vlaanderen toegekend. 
     De organisator heeft de keuze om tijdens het Provinciaal Kampioenschap al dan niet 
renners van andere Provincies en/of landen te laten deelnemen. 
 
B. Voorschriften 
Art. 12 - De aanbesteding moet onvoorwaardelijk opgesteld zijn. Zij dient op straffe van 
nietigheid geschreven op bijgaand formulier en vergezeld zijn van een exemplaar van het 
lastenkohier. Beide stukken dienen de handtekeningen te dragen van de voorzitter en de 
secretaris van de wielerclub, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven formule:  
“gelezen en goedgekeurd”. 
Een plan van het voor te stellen parcours moet worden bijgevoegd. 
 
Ieder aanbestedingsformulier, vergezeld van een ondertekend exemplaar van het lastenkohier 
en een plan van het voor te stellen parcours, moet in een omslag worden gestoken. 
Deze omslag moet afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering van toewijzing. 
 
C. Toewijzing 
Art. 13 - De vergadering van toewijzing tijdens dewelke de onderschrijvingen openbaar 
worden gemaakt, heeft plaats op  
 

VRIJDAG, 22 november 2020 om 20u00 in het secretariaat van   
WBV-AFDELING LIMBURG  vzw, Deusterstraat  74 C bus 2 te PEER 

 
Alle inschrijvers mogen op deze vergadering aanwezig zijn. 
 
Art. 14 - De organisatie van het kampioenschap zal worden toegewezen aan de 
meestbiedende club, met in acht name van hun voorkeuren. Voorbehoud wordt gemaakt op 
de goedkeuring door de  Commissie W.P.V. van het voorgestelde parcours en accommodatie. 
 
 Ingeval door twee of meerdere clubs een gelijke hoogste inschrijfsom geboden wordt, zal de 
inrichter door het lot aangeduid worden. 
 
Art. 15 - Ingeval de voorgestelde omlopen zouden worden afgekeurd of de inrichting om de 
ene of andere reden niet zou kunnen  doorgaan, wordt beroep gedaan op de volgende 
hoogstbiedende club.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                     
BETALINGEN 
Art. 16 - De omloop en de accommodaties van de club waaraan  een kampioenschap werd 
toegewezen, zal zo spoedig mogelijk gekeurd worden door de Provinciale  Commissie  W.P.V. 
van W.B.V. 
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Bij goedkeuring van deze omloop en accommodaties dient binnen de  8 dagen, 50 % van het 
geboden bedrag in  baar geld gestort te worden. Het resterende bedrag dient gestort te 
worden uiterlijk  2 maanden voor de datum van het toegewezen kampioenschap. 
                                                                                                                      
Art. 17 - De voornoemde bedragen moeten gestort worden op rek. nr. BE40-3350-0300-8763 
van  WBV-Afdeling Limburg vzw.                                                                                         
 
VERBREKINGEN EN GESCHILLEN 
Art. 18 - Indien de club die de organisatie toegewezen kreeg, om de ene of andere reden de 
door haar aangegane verplichtingen niet zou kunnen nakomen, zal de overeenkomst zonder 
dat een aanmaning noodzakelijk is, als verbroken worden beschouwd, en de gestorte gelden 
zullen eigendom blijven van de Limburgse Afdeling W.B.V. 
 
Art. 19 - De inrichtende club aanvaardt de jurisdictie van W.B.V. 
 
Art. 20 - Ieder geschil  tussen partijen dat niet van sportieve aard is, zal aan een 
scheidsrechterlijke uitspraak onderworpen worden. Met het oog daarop zal iedere partij, 
binnen de maand na het ontstaan van het geschil, haar scheidsrechter aanduiden. Indien er 
geen overeenkomst bereikt wordt, zullen de twee scheidrechters er, in gemeenschappelijk 
overleg, een derde aanduiden, ofwel zullen zij deze laten aanduiden door de voorzitter van de 
Rechtbank van  Eerste Aanleg  te Hasselt. Indien een partij nalaat binnen de gestelde  termijn 
haar scheidsrechter aan te duiden, zal het geschil beslecht worden door de bevoegde 
rechtbank te Hasselt. 
 
 

 
De Voorzitter W.P.V Afd.Limburg vzw                          De Ondervoorzitter  WBV Afd.Limburg vzw    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
             Ludo Smeyers                                                                         Jos Mondelaers 
                                                                                              
DE INSCHRIJVERS: 
Ondergetekenden, voorzitter en secretaris van de onderschrijvende wielerclub verklaren in te 
stemmen met deze concessievoorwaarden. 
(handtekeningen laten voorafgaan door de beide ondertekenaars eigenhandig geschreven 
formule : 
“gelezen en goedgekeurd”) 
                                                                                                                                                                                                                       

De clubvoorzitter,                                                               

geschreven formule:             

(gelezen en goedgekeurd)                                                                                                             

handtekening:                                                                       

                                      

De clubsecretaris, 

geschreven formule:             

(gelezen en goedgekeurd) 

handtekening:              
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