Contributie W.V. Noord-Holland 2013
Tijdens de jaarvergadering op donderdag 20 december 2012 is er door het bestuur een contributie
voorstel gedaan aan de leden voor het jaar 2013. De leden van de W.V. Noord-Holland die aanwezig
waren op deze leden vergadering hebben daarmee ingestemd.
Contributie (geldig 1 jan. t/m 31 dec.)
*Aspirant lid
Jeugdlid (t/m 14 jaar)
Nieuweling (in het jaar dat je 15 wordt t/m 16 jaar)
Junior (in het jaar dat je 17 wordt t/m 18 jaar)
Senior (19 jaar en ouder)
Donateur (niet fietsend lid)
Alle Categorieën vanaf 1 juli 50% m.u.v. Aspirant lid en Donateur
Toeslag, zonder machtiging op contributie

12,50
40,00
50,00
55,00
60,00
35,00
2,50

*Aspirant-lidmaatschap van W.V. Noord-Holland.
Het Aspirant-lidmaatschap is bedoeld, voor leden, die bij W.V. Noord-Holland Basislid willen worden
van de KNWU, maar verder geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging.
Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 31 december te worden doorgegeven
aan Info@wielervereniging-nh.nl t.a.v. Gitta de Winter. Na deze datum ben je verplicht om de
Basiskaart van de KNWU (€7,70) en eventueel de verschuldigde contributie van de vereniging te
voldoen.
Basislidmaatschap KNWU
De KNWU heeft vanuit het NOC*NSF de opdracht gekregen om te voldoen aan de kwaliteitseisen van
het NOC*NSF. Een van de eisen hiervan is dat ieder lid van de KNWU daadwerkelijk met naam, adres
en woonplaats (NAW) geregistreerd is bij de KNWU en dat dit lid een financiële bijdrage levert aan de
organisatie. Daarnaast is besloten dat de KNWU zich aansluit bij het instituut Sportrechtspraak (ISR).
Deze instantie gaat namens de KNWU de rechtspraak doen bij dopinggevallen en zaken rond
seksuele intimidatie en discriminatie. Ook het ISR eist dat ieder KNWU lid compleet met NAW
gegevens geregistreerd is. Om dit alles te realiseren is een Basislidmaatschap ingevoerd voor alle
leden en licentiehouders van € 7,70 per persoon.
Wat kun je met een Basislidmaatschap van de KNWU
Het persoonlijk lidmaatschap, alsmede de ledenkaart zijn vervangen door het Basislidmaatschap bij
de KNWU. Met het Basislidmaatschap kun je deelnemen aan categorie III en IV wedstrijden (club- en
inter-clubwedstrijden evenals afdelingskampioenschappen (AK) bij fietscross) en ben je tevens
verzekerd (voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en rechtsbijstand)
tijdens trainingen en op weg van en naar een training of wedstrijd. Het basislidmaatschap is geen
licentie! Ieder basislid ontvangt een apart pasje (naast een eventuele licentie) Het Basislidmaatschap
wordt via de vereniging aan de leden gefactureerd. Vanaf begin februari 2012 worden de passen naar
de geregistreerde basisleden afgestuurd
Kosten Basislidmaatschap KNWU
Basislidmaatschap KNWU (geldig 1 jan. t/m 31 dec.)

7,70

Licentie-aanvraag KNWU
Rennerslicenties kunnen uitsluitend worden aangevraagd met instemming van een bij de KNWU
aangesloten vereniging. Het is belangrijk dat de sporter tijdens de licentie-aanvraag duidelijk aangeeft
aan welke disciplines hij denkt deel te gaan nemen. Dit is belangrijk voor de verwerking van de
licentiegegevens (m.b.t. wel of geen chip of KWNU stuurbord noodzakelijk) Het verlengen van de
licentie is met ingang van het seizoen 2011 vervallen. Het komt er op neer dat men niet meer
automatisch
C-licentiehouder wordt als men niet voor maart een nieuwe licentie aangevraagd heeft. Je moet
voortaan elk jaar je licentie aanvragen. Je licentie is een licentie van 1 januari tot 31 december waarbij
de “dertiende maand regel”, waardoor iemand in januari nog wel kan deelnemen aan wedstrijden in
Nederland, ook in het nieuwe systeem blijft staan.
Alle licentiehouders ontvangen KNWU Wieler Magazine.
Per adres wordt één exemplaar verzonden.
Voor aanvragen tijdens het jaar wordt geen korting gegeven.
Er is geen korting voor meerdere licenties per persoon dan wel meerdere personen/licenties op één
adres
Kosten Licentie KNWU 2013
Jeugd m/v
Nieuweling m/v
Junior m/v
Amateur m/v
Sportklasse (alleen m)
Belofte m/v
Elite m/v
Prof A m
Prof B m/v
Aangepast wielrennen m/v

31,00
62,00
74,00
62,00
62,00
123,00
123,00
615,00
431,00
62,00

Voor mountainbikers is het verplicht een standaard stuurbord aan te schaffen via de KNWU site.
Bord en rugnummer
7,50
Administratiekosten bij duplicaat en wisselingen
15.00
Chip (registratie rijden):
Door het invoeren van de digitale tijdregistratie is het, met uitzondering van fietscross en
kunstwielrijden, verplicht om een chip aan te schaffen. Deze worden geleverd door MyLaps.
De afgesproken prijzen incl btw zijn:
ProChip (koop)
96,59
ProChip Flex (huur 1e jaar)
36,30
ProChip Flex (1 jaar verlenging)
26,62
Indien je voor het marathonschaatsen al een chip van Mylaps hebt aangeschaft voldoet deze chip ook
voor de KNWU wedstrijden. Echter moet je deze chip wel laten registreren bij Mylaps voor de KNWU
wedstrijden. Ga voor informatie naar www.mylaps.com
Rekeningrijden
Het rekeningrijden wordt ingevoerd voor alle soorten wedstrijden in alle sporttakken. Per wedstrijd
is de deelnemer een afdracht verschuldigd aan de KNWU. De hoogte van dit bedrag is
categorieafhankelijk.
Jeugd en nieuwelingen
Gratis
Junioren
2,60
Amateurs, Sportklasse, Beloften en Elite
6,20

