
         

Maatschappelijk zetel : De Weerdt Johnny – Oude Baan140  - 2820 Bonheiden 0477/18 88 10 

Secretariaat: Van de Weyngaerdt Viviane, Leuvensebaan 210, 2580 Putte   

Tel 015/23 41 53                   GSM 0476/07 31 78  

E-mail: info@vlaamsewielrijdersvereniging.be      Website: vlaamsewielrijdersvereniging.be 

AANVRAAGFORMULIER WIELERWEDSTRIJDEN 2023 

Gelieve dit formulier zo vlug mogelijk terug te sturen naar het Secretariaat VWV 

Inrichtende club (of persoon)'  

Verantwoordelijke: Naam: Voornaam:  

Adres: Straat:…………………………… Nr:…………………………………. 

                                            Postnr:….. ………………..           Gemeente:……………………   

                          Tel:.........................                        GSM : …………………………… 

 

E-mail:  

 

Gevraagde wedstrijddatum (dag + datum)  

Gemeente & deelgemeente:  

Benaming van de wedstrijd:  

 

Inschijvingslokaal : Bemaning …………………………………………… 

                                Straat + Nr: …………………………………………………. 

Wedstrijdgegevens: Omloopt afstanden en starturen 

1ste reeks (C-D-E)         : startuur : ……….= …………..km …………….= ……..ronden van ………km 

2de reeks (Liefhebbers) : startuur : ……….= …………..km …………….= ……..ronden van ………km 

Kostprijs: 

 De totale kostprijs voor de inrichter aan de VWV bedraagt minimum 450€, eventueel te verhogen met een 
extra-bedrag dat dan volledig zal besteed worden aan extra-prijzengeld, met vermelding op de VWV-
kalender. 

 In deze kostprijs zijn inbegrepen: de organisatieverzekering, het volledige prijzengeld (met een opleg van 
171 € door de WWV), de publiciteit door VWV (via website), de verplaatsing en aanwezigheid der  
VWV wedstrijd-afgevaardigden (zij zorgen ook voor de inschrijvingen, het opmaken van de uitslagen en 
de uitbetaling van het prijzengeld), de fotofinish, alsook het eventuele gebruik van het hiernavolgend 
materiaal (aanduiden indien gewenst):  

 de geluidsinstallatie met speaker: JA / NEE. 

 het materiaal voor de seingevers (armbanden & seinbordjes & vestjes): JA/ NEE  het materiaal voor de 
volgwagens (gevarendriehoeken & rode en groene vlag): JA / NEE                                        

 Betaling: ondergetekende verklaart hierbij de volledige kostprijs van 450€ te zullen betalen door 
overschrijving op bankrekeninq nr. BE02 7360 6006 0040 van VWV en wel als volgt 

 150€ voorschot binnen de 15 dagen na de opname op de kalender. 

       300€ saldo (+ het eventuele extra-prijzenbedrag) ten laatste 1 maand voor de wedstrijddatum. 

      Voorschot…..€ Afrekening…….€ Extra Bedrag € Totaal ……€ Datum: ………… 

Naam: . Handtekening:  

   Bijkomende wedstrijd dorpelingen/ wielertoeristen /G renners  = 60.00€ extra te betalen 

   Prijzen voor de renners bijkomende wedstrijd is voor de inrichter. 

   Wedstrijd dorpelingen/wielertoeristen/G renners  niet op dag van VWV wedstrijd = 250.00€  

   Prijzen voor de renners van deze wedstrijd is voor de inrichter. 
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