WIELRENNEN EN BMX
eerste licentieaanvraag en keuring 2016
 toelichting tarieven voor alle leden


___________________________________________________________________________________________

Aanmelden bij TWC Maaslandster Zuid-Limburg (nieuwe leden)
Stuur het inschrijfformulier 2016 dat op onze website staat (bij voorkeur digitaal) naar:
Werner Scholtes
of
Haanraderweg 47
6464 CM KERKRADE
twcmaaslandster@outlook.com

Wiel Offermans
Kerkdelstraat 8
6277 NK SLENAKEN
wiel.offermans@ziggo.nl

Nieuwe leden worden door de vereniging aangemeld bij de KNWU. Nieuwe leden die tevens
een licentie aanvragen worden door de club gemeld bij de KNWU. Indien een rijder lid is van
een andere vereniging én in deze vereniging in competitie uitkomt, dan is het voor deze
persoon niet mogelijk ook lid te worden van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. Deze
rijd(st)ers (BMX en wielrenners) kunnen wel deelnemen aan de wekelijkse trainingen van
TWC Maaslandster Zuid-Limburg. Jongeren tot 15 jaar betalen in dit geval € 5,00 per
training. Vanaf 15 jaar kost dit € 7,50 per training.
Licentie aanvragen
Gaat u een licentie aanvragen, dan ontvangt u meteen na aanmelding door de club bij de
KNWU een inlogcode. Met deze inlogcode kan de licentie aangevraagd worden.
Er zijn twee mogelijkheden om een licentie aan te vragen:
1. Na het inloggen kiest u voor de optie ‘pasfoto uploaden’. Na verdere invulling is de
licentie-aanvraag gereed. Op deze manier heeft u de licentie het snelst in huis.
2. U vult het pasfotoformulier in en stuurt het, voorzien van een pasfoto, per reguliere post
naar het KNWU adres dat op het formulier staat. Geef de gekozen procedure duidelijk aan
op het inschrijfformulier van TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
LET OP: als u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, dient u in het land waarin u woont de licentie
aan te vragen en de bond in dat land verzoeken de naam van onze vereniging op de licentie te zetten. U kunt
alleen een KNWU-licentie krijgen als u een Nederlands adres kunt opgeven.
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Keuring
Tijdens het aanvragen van de licentie moet u aangeven waar u gekeurd wilt worden. Van de
door u opgegeven keuringsdienst ontvangt u automatisch een oproep. Als u in 2015 17 jaar
wordt (of ouder bent én in 2014 geen licentie heeft gehad) dient u een basiskeuring te
ondergaan. Het is verstandig u regelmatig te laten keuren. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid. Voor de keuring kunt u op afspraak terecht bij Chris Jansen, 0620449899, (jansarts@gmail.com) of SMA Maastricht, Korvetweg 24–26, 6222 NE Maastricht,
043-3623751. U kunt zich natuurlijk ook laten keuren door een andere door de KNWU
aangewezen sportarts of instelling. Zie voor meer adressen de internetsite
www.sportzorg.nl. Keuringsformulieren zijn bij de keuringsarts aanwezig. Na de keuring
stuurt de keuringsarts het keuringsformulier naar de KNWU. De kosten voor de basiskeuring
zijn voor uw eigen rekening en kunnen normaal gesproken worden gedeclareerd bij de
meeste zorgverzekeraars. Vraag dit voor de zekerheid echter even na bij de desbetreffende
verzekeraar. Deze keuring is eenmalig. Bij licentieaanvragen in de toekomst hoeft alleen
nog maar een medisch screeningsformulier op de site van de KNWU ingevuld te worden.
Betaling
De kosten (contributie) dienen bij licentie-aanvraag te zijn ontvangen op het
rekeningnummer NL03 RABO 0154889989 t.n.v. TWC Maaslandster Zuid-Limburg (BIC:
RABONL2U). Voor de licentiekosten en evt. Wieler Magazine ontvangt u een acceptgirokaart
van de KNWU of kunt u de KNWU machtigen voor een automatische incasso. U ontvangt de
licentie van de KNWU nadat de vereniging hiervoor digitaal aan de KNWU toestemming
heeft verleend. Dit is het geval wanneer de contributie is bijgeschreven op ons
rekeningnummer. Ook dan bent u pas officieel lid van TWC Maaslandster Zuid-Limburg.
E-mailadres verplicht
Zorg ervoor dat uw e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Geef ook eventuele
wijzigingen door. Post (bijv. uitnodiging jaarvergadering, ploegenvoorstelling etc.) aan de
actieve leden wordt alleen via e-mail bezorgd. Zorg er dus voor dat u een valide e-mailadres
heeft en dat uw postvak niet vol is. Elk bericht wordt maar eenmaal verzonden.
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Licentieafgifte door de KNWU voor leden die in het bezit zijn van een licentie 2015
De voor 2015 afgegeven licentie is een doorlopende licentie. Als u in 2016 geen licentie meer
wenst te ontvangen, dient u dit vóór 1 januari 2015 bij de algemeen secretaris van TWC
Maaslandster Zuid-Limburg schriftelijk kenbaar te maken. Doet u dit niet dan krijgt u geen
licentie maar bent u wel de kosten voor de basislicentie verschuldigd. De licentiekeuze voor
2016 moet u kenbaar maken via de site van de KNWU. Ook als u dezelfde licentiesoort als in
2015 aanvraagt dient u dit via de KNWU site kenbaar te maken. Indien u niet keuringsplichtig
bent, dient u bij deze licentie-aanvraag tevens digitaal een medisch screeningsformulier in te
vullen. De vereniging vraagt geen licenties aan! Alle betalingen moeten worden voldaan
zoals onder ‘Betaling’ beschreven.
Vertrekkende leden
Vertrekkende leden dienen aan alle (financiële en materiële) verplichtingen te hebben
voldaan alvorens het digitale KNWU-formulier ‘Verandering van vereniging’ voor
overschrijving door de ledenadministratie van TWC Maaslandster Zuid-Limburg wordt
geaccordeerd.
De licentie- contributietarieven zijn voor 2016 als volgt vastgesteld
Categorie 1)

Licentie

7)

Contributie (jaar)2)

WM

Kalender
Kaart

Jeugd (m/v)

€ 33,-

€ 65,- m.i.v 1 juli € 35,- excl. 2)

6)

Nieuweling (m/v)
Junior (m/v)
Belofte (m/v)
Elite (m/v)
Amateur (m/v)
Sportklasse (m)
Gewone leden, Kunstwielrennen, Toer en LSE

€ 64,€ 77,€ 129,€ 129,€ 64,€ 64,n.v.t

€ 75,- m.i.v 1 juli € 40,€ 85,- m.i.v 1 juli € 45,€ 95,- m.i.v 1 juli € 50,€ 95,- m.i.v 1 juli € 50,€ 95,- m.i.v 1 juli € 50,€ 95,- m.i.v 1 juli € 50,€ 50,- m.i.v 1 juli € 25,-

incl. 5)
incl. 5)
incl. 5)
incl. 5)
incl. 5)
incl. 5)
n.v.t

6)
6)

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
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1)

Indeling categorieën
Als leeftijd geldt de leeftijd die u heeft op 31 december van het jaar waarvoor u de licentie
aanvraagt.
7 t/m 14 jaar
15 t/m 16 jaar
17 t/m 18 jaar
19 t/m 22 jaar
23 jaar en ouder

Jeugd
Nieuweling
Junior
Belofte, PR en Amateur
Elite Man, PR en Amateur

2)

De bedragen zijn inclusief de afdracht van € 10,- aan de KNWU voor het bas.lidmaatschap.
Als u op hetzelfde huisadres al een Wieler Magazine ontvangt, kunt u hiervoor vrijstelling
vragen. Dit kunt u bij de digitale licentie-aanvraag op de KNWU-site aangeven.
7)
Voor alle wedstrijdrijders is het verplicht een transponder aan te schaffen. Deze kan via
MYLAPS aangeschaft worden voor € 85,-. Huren kan ook (€ 35,= voor het 1e jaar en
€ 25,- voor de jaren daarop volgend).
5)
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Belgische Kalenderkaart (alleen Wielerafdeling)
6)
Licentiehouders geboren in 1996 en later dienen voor Belgische wedstrijden een
kalenderkaart te bezitten. Deze kaart kunt u bij de Belgische Wielren Bond aanvragen. Het is
ook mogelijk om deze kaart bij de Belgische Jury te kopen als u voor de eerste keer in België
een wedstrijd gaat rijden. Deze kaart is het hele seizoen geldig. De kosten voor het jaar 2016
bedragen om en nabij € 12,-.
Contactgegevens
Wegwielrennen
Begeleiding en wielertechnische zaken:
Elite- en Belofterenners
John Ramakers / 06-21266279 / sem01@home.nl
Amateurs/Sportklasse
Sven Jacobs / 06-20616847 / s.jacobs@jpmilieuadvies.nl
Junioren en Nieuwelingen
Wiel Offermans / 043-4573605 / 06-12598627 / wiel.offermans@ziggo.nl
Jeudrenners
Guido Delnoije / 043-4552469 / 06-1869352 / guido_delnoije@hotmail.com
BMX
Begeleiding en technische zaken BMX-Afdeling:
Richard Schols / 06-29409703 / TWCBMX.bestuur@gmail.com

Ga voor alle contactgegevens, meer informatie én altijd het allerlaatste nieuws naar de
website van TWC Maaslandster Zuid-Limburg

www.twcmaaslandster.nl
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