AANMELDFORMULIER
Om lid te worden van FCV Wycross, dient U dit formulier volledig in te vullen, te dateren, te
ondertekenen en op te sturen of te mailen naar de ledenadministratie van de vereniging, of
af te geven in het clubhuis.
Familienaam*

:

………………………………………………………………………………………………………..

Voornaam*

:

…………………………………………………………………………………………………….…

Voorletters*

:

……………………………………………………………………………………………………..…

Straatnaam + huisnummer* :

……………………………………………………………………………………………………..…

Postcode*+ Woonplaats*

:

………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum*

:

……………………………………………………………………………………………………..…

Geslacht*

: □ Man

Telefoonnummer*

:

Mobiel telefoonnummer*

: 06-…………………………………... □ Geheim nummer

□ Vrouw

…………………………………………

□ Geheim nummer

Calamiteiten telefoonnummer* : 06-……….…………………………………..………………..……………………………………
Boven de 14 jaar een calamiteitennummer opgeven !!!.
Registratie van een telefoonnummer is noodzakelijk om in geval van een trainingsongeluk ouders of verzorgers te
waarschuwen. Geheime telefoonnummers worden nooit of te nimmer doorgegeven aan derde partijen en zullen alleen bekend
zijn bij het secretariaat en de ledenadministratie van FCV Wycross.

E-mail adres**

:

…………………………………………………….……...@…………..……………………………………

Bovenstaande gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van FCV Wycross. Deze gegevens worden tevens
opgeslagen in het ledenbestand bij de KNWU. Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt door de voorzitter, het secretariaat,
de ledenadministratie en de wedstrijdcoördinator van FCV Wycross voor verenigings-gerelateerde correspondentie. De
ledenlijst wordt niet openbaar gemaakt. Ten behoeve van communicatie over de training wordt het mobiele nummer toegevoegd
aan de betreffende Whatsapp groep op het moment dat aan de eerste training wordt deelgenomen.

Beroep

:……….…………………………………..………………..…………………………………………………

Bij minderjarigheid, beroep van vader en/of moeder; door het invullen van dit veld geeft u toestemming het beroep te registreren
in het ledenbestand van FCV Wycross.

EHBO / BHV ervaring

:…………………………………………………………………….

Graag willen wij vernemen van u of, bij minderjarigheid van de rijder de ouders, EHBO / BHV ervaring hebben (en gecertificeerd
hiervoor zijn).

Aanvullende vragen lijst:


Wat is uw lengte? In verband met eventueel gebruik leen fiets tijdens aspirantperiode. ........ cm



Bent u in het bezit van een BMX helm?

□ Nee □ Ja



Bent U in het bezit van een BMX crossfiets?

□ Nee □ Ja



Bent u lid geweest of nog lid van een andere fietscrossvereniging?

□ Nee □ Ja

Zo ja, via welke vereniging?

………………………………………………………………………………
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Bent u via een andere vereniging basislid van de KNWU?
Zo ja, via welke vereniging?

□ Nee □ Ja

…………………………………………….....................................



Heeft u via deze vereniging ook een KNWU licentie aangevraagd?



Heeft u BMX wedstrijd ervaring?

□ Nee □ Ja
□ Nee □ Ja

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u (of de wettelijke
vertegenwoordigers bij minderjarigheid) zich akkoord met
het Huishoudelijk Reglement van FCV Wycross en de privacy verklaring.

Datum: ……………………..
Handtekening:
of van wettelijke vertegenwoordig(st)er
bij minderjarigheid

* verplicht in te vullen

** verplicht in te vullen, mits men geen e-mail account bezit

……………………………………………………………………
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Toelichting op aanmelding
KNWU Basislidmaatschap
Voor het lidmaatschap van FCV Wycross is een geldig door de KNWU afgegeven basislidmaatschap
verplicht. De proeftrainingen kunnen derhalve pas van start gaan nadat u geregistreerd bent als
Wycross lid en de basislidmaatschap aanvraag en goedkeuring plaats heeft gehad. De kosten voor
het KNWU basislidmaatschap bedragen € 11,50.
De kosten voor het basislidmaatschap zijn voor uw rekening en dienen contant betaald te worden bij
de eerste training. FCV Wycross betaald aan de KNWU.
Aspirant lidmaatschap en contributie
Gedurende 1 maand krijgt u de status van aspirant lid. Dit houdt in dat u aan de reguliere trainingen
mee kunt doen, maar niet buiten die trainingen om van de baan gebruik mag maken. Tevens hebt u
geen stemrecht bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende die maand betaalt u nog geen
contributie.
U zegt op tijdens de aspirant periode
Zegt u voor het verstrijken van 1 maand proeftijd uw lidmaatschap weer op, dan heeft u geen verdere
financiële verplichtingen naar FCV Wycross. De door u gemaakte onkosten aan de bar dienen
voldaan te worden. Het aangevraagde KNWU basislidmaatschap blijft het hele kalenderjaar geldig en
zal door uzelf moeten worden opgezegd. Indien dit in de laatste week van december niet gebeurd is,
zal FCV Wycross het basislidmaatschap ongevraagd beëindigen.
U zegt niet op tijdens de aspirant periode
Na 1 maand gaat het aspirant lidmaatschap automatisch over in het lidmaatschap. Op dat moment
krijgt U een rekening voor de contributie (+ extra kosten á € 3,00 die wij afdragen aan de KNWU)
gerekend vanaf de dag van inschrijving bij de KNWU.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie per e-mail.
Opzeggen dient vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren. De KNWU wedstrijd licentie stopt
automatisch, mits u die zelf verlengd.
Huishoudelijke Reglement en privacy verklaring.
Het Huishoudelijk Reglement wordt u bij inschrijving uitgereikt. Het Huishoudelijk Reglement en de
privacy verklaring is tevens te downloaden op de website van de vereniging.
Opgave beroep
U bent om privacyredenen niet verplicht dit veld in te vullen. Indien u het beroep wel invult geeft u FCV
Wycross daarmee uitdrukkelijk toestemming de informatie op te slaan in het ledenbestand van de
vereniging. FCV Wycross zal deze informatie nooit aan derden verstrekken.
De reden van de vraag is dat wij ermee willen bewerkstelligen dat op het moment dat er binnen de
vereniging werkzaamheden uitgevoerd moeten worden wij gericht leden en/of ouders om hulp kunnen
vragen.
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