
Gedragscode / reglement  Wielerclub Noord-Limburg                                                                              01/12/2020 
 
 
 
 
Elk lid is verplicht zijn clubkledij te dragen tijdens onze trainingen en wedstrijden. 
 
Pesten laten we niet toe en we behandelen iedereen gelijkwaardig. 
 
Lidgeld voor 2021 bedraagt 90 Euro voor elke jeugdrenner,  120 Euro voor een jeugdrenner, die competitie rijdt, vanaf 
de categorie “nieuweling”. 
Dit bedrag wordt overgeschreven op rek.nr: BE74 9730 3751 6907  (voor 1 januari 2021) met de vermelding  “Naam 
lid”. Diegenen die later op het seizoen lid worden en niet van wielerkledij voorzien kunnen worden, betalen vanaf de 
maand maart 35 Euro en vanaf  juli 25 Euro lidgeld. 
 
Omwille van de Corona Crisis, mogen de renners op training ook rijden met de kleding van 2020.   Renners zijn in 2021 
dus niet verplicht om het lidgeld inclusief kledingpakket te kiezen.  Ze moeten natuurlijk wel het Lidgeld van 2021 
betalen.   Dit is een regel die enkel voor het seizoen 2021 geldig is. 
 
Diegenen die een wedstrijdvergunning hebben aangevraagd zijn in orde met de verzekering. 
De vergunning  is nl. incl. de verzekering.  
Deze dient in orde te zijn voor 01 januari 2021. 
 
Diegenen die geen wedstrijdvergunning aanvragen zijn verplicht een recreatieve vergunning te nemen. Wij adviseren 
om een recreatieve vergunning bij Cycling Vlaanderen te nemen. 
Deze dient in orde te zijn voor 01 januari 2021 of diegenen die later instappen voor de vierde training aanvangt. 
 
We vragen tegen die tijd een kopie van de vergunning dat we zeker zijn dat de verzekering in orde is. 
Dit doen we om onze vrijwilligers te beschermen indien er een ernstig ongeluk zich voor doet. 
 
De recreatieve vergunning van Cycling Vlaanderen biedt een verzekering die voor wielerclubs zijn goedgekeurd door 
Cycling Vlaanderen. De aanvraag is gedaan door Brecht Toelen, voorzitter van de jeugdcommissie. 
Deze recreatieve vergunning bevat net dezelfde verzekering als de wedstrijdvergunning. 
 
Leden of ouders van minderjarig leden zijn dus zelf verplicht een verzekering af te sluiten. 
We adviseren hierbij eveneens Cycling Vlaanderen. Andere verzekeringen kunnen wij niet garanderen dat ze geschikt 
zijn.  
 
Het bestuur, noch trainers, noch begeleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval. 
 
 
 
Ik ................................................. ouder van ................................................. ga akkoord met  
bovenstaande gedragscode / reglement van Wielerclub Noord-Limburg en vraag zelf de verzekering aan.  
 
 
           Datum                                         Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger,  
                                                     voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding:                                   
                                                     “Gelezen en goedgekeurd”                                                               
 
 
 
...............................                                      .................................................................................................. 


