
                                 INSCHRIJFFORMULIER  
 

 

JvR de Batauwers, Schaarsdijkweg 9, 4006 MC  Tiel, Tel. 06 - 47 10 09 01   v2021 

Contact: secretaris@jvrdebatauwers.nl, info@jvrdebatauwers.nl,      www.jvrdebatauwers.nl  
 

 

Onderstaande renner / renster geeft zich op als lid van JvR de Batauwers Tiel 

Persoonsgegevens:  

Voornaam: Achternaam:  

☐ Man               ☐ Vrouw Geboortedatum:   

Adres:  Postcode:  

Woonplaats:  Telefoon:  

Mobiel:  E-mail:  

KNWU-ID (indien bekend):   

  

Lidmaatschap: Aankruisen wat van toepassing is. 

 Lidmaatschap   

☐ Jeugd (8-14 jaar) ☐ Sportklasse (19 jaar >) 

☐ Nieuwelingen (15-16 jaar) ☐ Amateur (19 jaar >) 

☐ Junioren (17-18 jaar) ☐ Recreant (geen wedstrijdlicentie) 

☐ Belofte (19-22 jaar) ☐ Trainingslid (KNWU-licentie via andere vereniging) 

☐ Elite (23jaar >) ☐ Algemeen lid (niet wielrennend) 

 

Contributie Contributieperiode loopt vanaf 1 januari t/m 31 december 

Leeftijdsgroep 8-14 jaar – Jeugdcategorie 1 t/m 7 € 50,00 

Leeftijdsgroep 15-18 jaar - Nieuwelingen / Junioren                          € 80,00 

Leeftijdsgroep  19 jaar en ouder - Belofte, Elite Sportklasse, Amateur € 80,00 

Recreant, Trainingslid, Algemeen lid  € 55,00 

Familielidmaatschap (3 leden of meer) € 160,00 
  

Algemene voorwaarden JvR de Batauwers te Tiel  
• Contributiebetaling gebeurt 1 keer per jaar per factuur en dient betaald te zijn voor het nieuwe kalenderjaar begint.  

Bij lidmaatschap na 1 juli is contributie 50% van standaardtarief. 
• Bij niet tijdige contributiebetaling kan de aanvraag voor KNWU (wedstrijd)licentie niet worden goedgekeurd.  
• De vereniging is gerechtigd de contributie te verhogen / verlagen.  
• Opzeggen via secretaris@jvrdebatauwers.nl en tenminste 1 maand voor einde van de contributieperiode.  
• Een opzegging is pas definitief nadat de renner(ster) een bevestiging heeft ontvangen van de opzegging. 
• De renner(ster) sport op eigen risico.  
• Tijdens vakanties van basis / voortgezet schoolonderwijs zijn er aangepaste trainingen en parcours openingstijden.  
• Tijdens deelname aan wedstrijden en trainingen dient de renner(ster) clubkleding te dragen conform het kledingreglement.  
• De privacyverklaring zoals vermeld op www.jvrdebatauwers.nl is van toepassing evenals de gepubliceerde huisregels en 

gedragsregels wielerbaan. Privacy bezwaren en vragen via privacy@jvrdebatauwers.nl 
• Het is de vereniging JvR de Batauwers toegestaan de voorwaarden aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.  
• Vereniging JvR de Batauwers stelt zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken, door verlies of diefstal, van fiets, kleding, 

schoeisel, sieraden en andere eigendommen, tijdens trainingen en activiteiten van JvR de Batauwers.  
• Voor het succesvol functioneren van onze vereniging zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Ieder lid (en of ouder) zal actief 

meehelpen. Sommige taken gelden voor iedereen, andere zijn naar interesse. Voorbeeldtaken: kantinedienst, trainer, beheer 
wielerbaan, handige handjes bij evenementen, communicatie, jeugdcommissie, kleding, bestuur, etc. 
 

Datum: Plaats:  Naam ouder/verzorger:                 Handtekening renner of ouder/verzorger:  

 
 
________          ______________    _____________________         ______________________________ 
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