Lidmaatschap BMXZoetermeer 2017
Beste BMX-ers,
Hierbij stuur ik jullie alle informatie over het nieuwe BMX seizoen 2017 en de verlenging van jullie
clublidmaatschap.
Contributie:
Het lidmaatschap voor 2017 bedraagt € 121,50 en is als volgt samengesteld:
Lidmaatschap 2017 € 90,00 (€ 5,00 minder voor elk volgend gezinslid)
KNWU Basislicentie € 11,50 Inschrijfgeld club 2 €20,00
Korting:
Een volgend lid uit hetzelfde gezin ontvangt € 5,00 korting op het lidmaatschap.
Maak de contributie voor 31 december 2016 over naar:
IBANnummer: NL70 INGB 0000 1325 23 ten name van BMX Zoetermeer.
Bij de omschrijving vermeld je de naam van de BMX rijder.
Doorgeven verlenging website (verplicht):
Naast het overmaken van de contributie is het ook noodzakelijk om je verlenging via de site van de
vereniging kenbaar te maken.
Dit doe je als volgt:
Op onze website kun je onder “Informatie” (in he topmenu), vervolgens onder “Lidmaatschap” “Verlengen 2017” het daar aanwezig verlengingsformulier vinden.
Vul het verlengingsformulier in en geef eventuele wijzigingen door.
Lukt het niet om in te loggen stuur dan een mail met je gegevens naar “ledenadmin@bmxzoetermeer.nl”.

LET OP!
-

-

-

Je lidmaatschap wordt op 1 januari 2017 automatisch beëindigd tenzij je uiterlijk 31 december 2016 via
de website hebt doorgegeven dat je in 2017 lid wil blijven en de daarbij horende financiële
verplichtingen hebt voldaan aan de club.
Voor aanmeldingen en betalingen na 31 december 2016 worden € 15,00 administratiekosten per lid in
rekening gebracht (omdat je opnieuw aangemeld moet worden).
Zodra de vereniging jouw volledige contributiebetaling heeft ontvangen zal dit automatisch inhouden
dat je lid blijft. Je ontvangt echter geen bevestiging van de ontvangst (het zal wel te zien zijn in de
verleng status op de website).
Ook als je een licentie aanvraagt bij de KNWU betekent dit automatisch verlenging van je
lidmaatschap omdat de vereniging je niet meer kan verwijderen als lid bij de KNWU. Je bent dan
verplicht om de contributie en andere kosten tijdig te betalen aan de vereniging.

Aanvragen stuurbordnummer:

Nadat het de verlenging is aangemeld op de website en de benodigde contributie is betaald wordt je
(her)aangemeld bij de KNWU en krijg je de basislidmaatschapskaart door de KNWU opgestuurd.
Je moet ALTIJD ELK JAAR een nieuw bordnummer aanvragen, ook als je al enkele jaren hetzelfde
bordnummer hebt (als je geen bordnummer hebt aangevraagd dan kun je geen wedstrijden in 2017
rijden! In de wedstrijd systemen zijn de bordnummers met de licenties of de basislidmaatschapskaarten
gekoppeld).
Aanvragen van een bordnummer is pas vanaf 2 januari 2017 mogelijk!
Een stuurbordnummer vraag je als volgt aan:
Via www.knwu.nl kun je rechts bovenin inloggen op “Mijn KNWU”. Vervolgens kies je in het linker menu
voor “chip/stuurbord”. Daarna “BMX Stuurbord”. Daarna kies je voor nieuw stuurbordnummer aanvragen.
Na enkele dagen wordt het stuurbordnummer door de KNWU toegewezen. Dit kun je zien door weer in te
loggen op Mijn KNWU. Dit is het nummer dat vermeld moet worden op je nummerbord bij wedstrijden.
Nummerbord en Siteplates:
De achtergrondkleur van het nummerbord is voor deelname aan afdelingswedstrijden (BMX west) vrij
gegeven. Naast een nummerbord zijn met ingang van 2016 sideplates verplicht bij deelname aan alle
wedstrijden (dus ook Club 2).
Indien je wil deelnemen aan de Topcompetitie dan zijn er wel voorschriften voor de kleur van je
nummerbord. Informatie hierover kun je vinden op de site van de KNWU
Deelnemen Topcompetitie (TC) en/of internationale wedstrijden:
Let op! Alleen indien je landelijke wedstrijden zoals de Topcompetitie of internationale wedstrijden wil
gaan rijden, is het noodzakelijk om een licentie aan te vragen op Mijn KNWU.
Om in 2017 deel te kunnen nemen aan de Topcompetitie en/of internationale wedstrijden (hiermee wordt
niet BMX West competitie bedoeld) is het noodzakelijk nog een extra handeling uit te voeren. Dit doe je als
volgt: Via www.knwu.nl kun je rechts bovenin inloggen op Mijn KNWU. Vervolgens kies je in het
linkermenu voor Licentie(s). Vervolgens kies je voor Licentie aanvragen. Helemaal onderin het scherm staat
nieuwe licentie 2017 aanvragen. Hier klik je op. De rest wijst voor zich.
Doe dit pas nadat je aan alle verplichtingen van het lidmaatschap van de vereniging hebt voldaan.
De licentie wordt pas door de vereniging vrij gegeven als aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan.
In een aantal gevallen moet een medische verklaring worden ingevuld. (als dit moet krijg je dit vanzelf te
zien tijdens het doorlopen van de aanvraag). Ben je ouder dan 17 jaar en vraag je voor het eerst een
nationale licentie aan? Dan is een verklaring van medische geschiktheid nodig. Deze medische keuring
moet worden uitgevoerd door een door de KNWU aangewezen instantie. Adressen zijn te vinden op de site
van de KNWU (Dit is dus niet nodig als je in 2016 een nationale licentie had en al ouder was dan 17 jaar).
Heb je per ongeluk toch onnodig een licentie aangevraagd? Stuur een mail naar licenties@knwu.nl met het
verzoek je aanvraag ongedaan te maken. Vermeld hierbij je naam, geboortedatum en bondslidnummer
(staat onder Mijn KNWU).

Pasfoto op de licentie:
Gebleken is dat in het licentiebestand nogal wat licenties staan welke voorzien zijn van een pasfoto die
sterk verouderd is. Hierbij een vriendelijk verzoek om na te gaan of de pasfoto op de licentie niet ouder is
dan 5 jaar en of de foto nog up-to-date is.
Transponder:
(alleen van toepassing bij deelname aan landelijke wedstrijden! :Topcompetitie)
Vanaf 2016 zijn alle leeftijden verplicht om te rijden met een transponder. De transponders kun je
aanschaffen door in te loggen op Mijn KNWU en aan de linkerzijde te kiezen voor Chip-/stuurbord.
Vervolgens kun je doorklikken op de link voor de aanschaf van de transponder. Na ontvangst van de chip
log je vervolgens weer in op mijn KNWU om via het menu chip-/stuurbord de chip te activeren. De kosten
voor de aanschaf van een transponder bedragen € 56,00.
Aandachtspunten:
Vanaf junior zal er een keuze moeten worden gemaakt tussen Challenge of Championship klasse.
Sportklasse of Amateur licentie keuze is puur op basis van de andere sporttakken binnen de KNWU.
Wil je bijvoorbeeld sportklasse wegwedstrijden rijden, dan dient je deze te kiezen, voor Amateur
wedstrijden de Amateur licentie. Binnen de BMX heeft deze keuze geen consequentie.
Nieuw is de aparte keuze voor de Master 30+ klasse.
Rijders kunnen een Master licentie aanvragen volgens de keuze uit het schema.
Deze rijders zullen dan op internationale wedstrijden bij de Masters worden ingedeeld, als er een aparte
klasse Masters wordt verreden.
Bij Nationale wedstrijden worden de Master licentiehouders ingedeeld bij de Elite klasse.
Kolom 4 “Internationale omschrijving” geeft de internationale omschrijving weer. Het verzoek is aan BMX
wedstrijd organisatoren, uitsluitend deze aangegeven keuze te gebruiken.
Verplichte clubshirt:
Vanwege sponsorafspraken is het bij onze club verplicht om bij alle wedstrijden (ook Club 2) het clubshirt
te dragen.
Wedstrijdkalender 2017:
De wedstrijdkalender voor 2017 is op de site geplaatst (www.bmxwest.nl).
De data voor de Club-2 wedstrijden zijn nog niet bekend.
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kun je ze stellen via info@BMXZoetermeer.nl
of ledenadmin@BMXZoetermeer.nl

