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AANSLUITING 2022 VOOR VERENIGINGEN 
Naam vereniging : _________________________________________ 

Vestigingsplaats : _________________________________________ 
 
Inschrijfnr. Kamer van Koophandel : __________________________ 

 
1. ALGEMENE GEGEVENS 

In welke takken van de wielersport is uw vereniging actief? 

Wielrennen:  Ja / Nee 
Mountainbike:  Ja / Nee 
Veldrijden:  Ja / Nee 
Baan:  Ja / Nee 
Fietscross:  Ja / Nee 
Kunstfietsen:  Ja / Nee 
Aangepast Sporten:  Ja / Nee 

Is uw vereniging in het bezit van een clubhuis? Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zo ja, capaciteit : _____________ personen 

Adres :  __________________________________ 

Postcode :  __________________________________ 

Plaats :  __________________________________ 

Telefoon :  __________________________________ 

 
 
Bestuur:  Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Naam :  ______________________  ______________________  _______________________ 

Adres :  ______________________  ______________________  _______________________ 

Postcode : ______________________  ______________________  _______________________ 

Woonplaats :  ______________________  ______________________  _______________________ 
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Telefoon :  ______________________  ______________________  _______________________ 

E-mailadres :  ______________________  ______________________  _______________________ 

Geb. datum :  ______________________  _______________________  _______________________ 
 
IBAN rekening nr.: ______________________ ten name van: Vereniging / Penningmeester 
 

2. WIELRENNEN 
 
Beschikt u over een wielrenparcours Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zo ja, Lengte : __________________________________________ 

Dit parcours is : Permanent / Openbare weg 

Afgesloten d.m.v. : __________________________________________ 

Beschikbaar op : __________________________________________ 

Beschikt u over een wielerbaan Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zo ja, welke : __________________________________________ 

Beschikt u over een veldritparcours Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zo ja, Lengte : __________________________________________ 

Indien uw vereniging jeugdwielrenners heeft, wie is daarvoor als begeleider verantwoordelijk 

Naam : __________________________________________ 

Adres : __________________________________________ 

Postcode en woonplaats : __________________________________________ 

Opleiding : __________________________________________ 

Heeft uw vereniging een gediplomeerd wielrentrainer Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam : __________________________________________ 

Adres : __________________________________________ 

Postcode en woonplaats : __________________________________________ 

Opleiding : __________________________________________ 
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3. MOUNTAINBIKE 

Beschikt u over een parcours Ja / Nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Zo ja, Lengte : __________________________________________ 
 
Afgesloten d.m.v. : __________________________________________  
 
Heeft uw vereniging een gediplomeerd trainer  Ja / Nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Naam  : __________________________________________ 
 
Adres  : __________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : __________________________________________ 
 
Opleiding  : __________________________________________ 
 
4. FIETSCROSS 
 
Beschikt u over een fietscrossbaan Ja /Nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Zo ja, Lengte : __________________________________________ 
 
Heeft uw vereniging een gediplomeerd trainer  Ja / Nee  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Naam  : __________________________________________ 
 
Adres  : __________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : __________________________________________ 
 
Opleiding  : __________________________________________ 
 
============================================================================= 
De algemeen secretaris van de vereniging verklaart kennis te dragen van en akkoord te gaan met de 
voorwaarden van aansluiting zoals opgenomen in het Algemeen Reglement. 
 
Akkoord: _______________________ ______________________ ______________________ 
 Plaats Datum Handtekening 
 
============================================================================= 
De secretaris van het district / afdeling verklaart akkoord te gaan met de aansluiting van deze nieuwe 
vereniging. 
 
Akkoord: _______________________ ______________________ ______________________ 
 Plaats Datum Handtekening 
 
 


