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Lid worden van Rennersclub Jan van Arckel







Wil je komen trainen op het MTB parcours en/of het wielrenparcours…
Wil je een KNWU wedstrijdlicentie aanvragen, wil je deelnemen aan wedstrijden…
Wil je korting op de inschrijftarieven voor MTB wedstrijden, de wegwedstrijden voor Regiorecreanten, de tijdritten
en de koppeltijdritten…
Wil je op de hoogte gehouden worden van alle clubactiviteiten…
Wil je het JvA clubblad ontvangen…
Wil je steun geven aan een actieve rennersclub…

Dan is er maar één goede tip: Lid worden van Rennersclub Jan van Arckel !
Vul dit formulier in en stuur het naar:
Betsy Kroon, Kon. Wilhelminalaan 49, 4247 EM Kedichem, telefoon: 0183-621394, email: mirandakroon@hotmail.com
Voornaam/Achternaam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon (zowel vast als mobiel a.u.b.)
E-mailadres
Geslacht

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum
Categorie

WEG/MTB/BEIDE

KNWU licentie aanvragen

JA/NEE (indien JA, welk type)

Bankrekeningnummer
Is er sprake van een beperking
(motoriek, gezichtsvermogen, hoorvermogen…)

Heeft u EHBO en wilt u tijdens thuiswedstrijden helpen?
Heeft u een auto en wilt u tijdens wedstrijden rijden?
Handtekening lidmaatschap en automatische incasso
(ouders namens jeugdleden <16 jaar)

Binnen RC Jan van Arckel vragen we iedereen zijn/haar steentje bij te dragen in de organisatie van de club/afdeling en ook bij
onderhoudswerkzaamheden. Geef hieronder aan waar uw (ouders) of jouw voorkeuren liggen:
Terreinwerkzaamheden
Mee organiseren van activiteiten
. . maaien, onkruid spuiten, snoeien, etc.
. . Jeugdwedstrijden, tijdritten, onderhoudsklussen, feestavond
Werkzaamheden in het clubhuis
Coördineren van groepen sporters
..
bardienst, schoonmaakwerk
. . leider van een jeugdgroep, nieuwelingen, etc.
Assisteren bij trainingen
Werkzaamheden op het gebied van publiciteit
. . jeugd en overige groepen (je leert zelf ook
. . schrijven van artikelen voor het clubblad of redactiewerk op de
veel)
website
Sponsorwerving
Administratieve/Financiële werkzaamheden
. . Reclameborden, advertenties, promo’s op
..
auto’s, etc.
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Overzicht contributiebedragen 2017:
Leden (zonder kledingpakket)
Jeugd
Nieuwelingen 14 en 15 jaar
Leden/Licentiehouders met kledingpakket 4,5,6
Leden/Licentiehouders met kledingpakket 1,2,3

€ 80,00
€ 65,00
€ 108,00
€ 105,00
€ 120,00

Trainingsavonden:
Senioren op disndagavond – Jeugd op donderdagavond.
Licenties:
Voor informatie betreffende het aanvragen van Licenties zie de link van de overkoepelende sportbond KNWU
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/licenties/wedstrijdlicenties-algemeen
Contactpersoon voor licentie-aanvraen bij JvA:
Betsy Kroon telefoon: 0183-621394, email: mirandakroon@hotmail.com
Clubkleding
Licentiehouders komen in aanmerking voor clubkleding overeenkomstig het huishoudelijk reglement, afhankelijk van de
soort licentie. http://www.janvanarckel.nl/wp-content/uploads/2017/01/Huishoudelijk_reglement_10_3_JvA-2017.pdf
Je bent verplicht in deze kleding je wedstrijden te rijden.
De contactpersonen voor het verkrijgen van kleding zijn:
Dames (tevens nwl en jnr dames):
Frieda Wallaard, Laantje 12, 4225 PC Noordeloos (opslag thuis)
Telnr. 0183-58 21 31, Email: friedawallaard@hotmail.com
Dames kunnen de bestelling met Frieda op afspraak regelen.
:
Anneke Verhoeff en Wilma Korevaar
Opslaglocatie: Martin Romeijn, A66, Ottoland
e-mailadres kleding.jva@gmail.com
Anneke en/of Wilma zijn in de oneven weken op maandag op afspraak aanwezig in het magazijn in Ottoland. Maak eerst een
afspraak via kleding.jva@gmail.com.
Graag wensen en maten doorgeven en telefoonnummer toevoegen, je wordt gebeld voor een afhaal datum.
KNWU Leeftijdscategorieën
Jeugd categorie 1
Vanaf 1 januari t/m 31 december van het jaar waarin jongens de 8-jarige leeftijd bereiken en meisjes de 8-jarige of 9-jarige leeftijd bereiken.
Jeugd categorie 2
Jongens 9 jaar – Meisjes 10 jaar
Jeugd categorie 3
Jongens 10 jaar – Meisjes 11 jaar
Jeugd categorie 4
Jongens 11 jaar – Meisjes 12 jaar
Jeugd categorie 5
Jongens 12 jaar – Meisjes 13 jaar
Jeugd categorie 6
Jongens 13 jaar – Meisjes 14 jaar
Jeugd categorie 7
Jongens 14 jaar
Nieuwelingen
Jongens en Meisjes 15 en 16 jaar
Junioren
Mannen en Vrouwen 17 en 18 jaar
Vrouwen
Elite, Belofte en Amateurs vanaf 19 jaar
Sportklasse Mannen
Vanaf 19 jaar
Amateurs Mannen
Vanaf 19 jaar
Belofte Mannen
Vanaf 19 t/m 22 jaar
Elite Mannen
Vanaf 23 jaar

