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Verleng uw vergunning
wielertoerisme

Verleng nu heel eenvoudig uw recreatieve

vergunning bij Wielerbond Vlaanderen door het

bedrag (28 euro als individu of 33 euro als gezin)
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op het rekeningnummer met vermelding van het
OGM-nummer te storten. Bent u nog niet in het
bezit van de betalingsgegevens? Geen nood. U

kan dit nu heel eenvoudig zelf opzoeken door in
te loggen op onze website. Surf naar

www.wielerbondvlaanderen.be/login. Vul uw

Nog even meegeven dat uw huidige kaart niet elk
jaar opnieuw zal vervangen worden! Hij blijft in
omloop tot en met 2016. Daarna krijgt u voor elke
periode van vier jaar een nieuwe kaart toegestuurd.

barcodenummer in dat u terugvindt op uw

vergunning en klik op 'Volgende' (zie afbeelding).
Nu kan u al uw gegevens nakijken en eventueel
aanpassen.

Voor al onze communicatie naar u is het uiteraard
cruciaal dat we over de juiste e-mail- en

postadressen beschikken. Via de WBV-Login krijgt
u een overzicht van uw persoonlijke gegevens

zoals die bij Wielerbond Vlaanderen gekend zijn.

U krijgt ook te zien tot wanneer uw lidmaatschap
nog geldig is en wat u eventueel moet doen om
uw lidmaatschap te verlengen.

Clubaansluiting 2013 bevestigen
De bij Wielerbond Vlaanderen aangesloten clubs

Clubs bij wie de clubaansluiting 2013 nog niet in

In oktober kregen de clubcontactpersonen via e-

mogelijk te doen. U kan uw document opnieuw

dienen jaarlijks hun clubaansluiting te bevestigen.
mail al een uitnodiging om de gegevens van de
club na te gaan. Indien er niets gewijzigd moet

worden, dient men dit enkel te ondertekenen en
terug te sturen naar

an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be.

Eventuele aanpassingen, die dienen te gebeuren,

kunnen op dat moment ook doorgegeven worden.

orde is, worden vriendelijk gevraagd om dit zo snel
opvragen door contact op te nemen met An

Teirlinck via an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be.
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Beklim de Stelvio en steun samen met je club de strijd
tegen diabetes
Wie op zoek is naar een nieuw fietsdoel in 2013
hoeft niet meer te twijfelen!

In het weekend van 15 juni 2013 kun je immers de

bedden, over een brede waaier aan
accommodatiemogelijkheden.

legendarische Stelvio in het Italiaanse Bormio

Bovendien fiets je niet voor niets! De opbrengst

fietsevenement “Passo Dello Stelvio”.

diabetesonderzoek en diabetesbestrijding.

Bovendien krijg je als lid van Wielerbond

gezond bewegen leidt tot een betere conditie,

beklimmen tijdens het gloednieuwe

Vlaanderen € 5 korting op de inschrijvingsprijs!

Neem je met minimum 10 personen deel; dan mag
de 11e persoon ook nog eens gratis deelnemen!
De Stelvio is met zijn 2758 meter één van de
hoogste, maar vooral één van de mooiste

gaat naar het goede doel, meer bepaald naar
‘Passo Dello Stelvio’ wil bewust maken dat

een controle over het lichaamsgewicht en een
verminderde kans op diabetes. Steun dus

samen met je clubmakkers de strijd tegen
diabetes!

Europese bergpassen.

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid

In 2013 is het 60 jaar geleden dat de Stelvio voor

peterschap over het evenement aanvaard. Ook

toen als eerste boven tijdens de Ronde van Italië.

Herremans zetten hun schouders onder ‘Passo

het eerst beklommen werd. Fausto Coppi kwam
Op 26 mei 2012 werd deze reus ook

wereldberoemd in Vlaanderen. Thomas De Gendt

zorgde toen voor een ongelooflijke stunt door de
koninginnenrit van de Giro, op de Stelvio, te
winnen.

“Bovendien krijg je als lid van
Wielerbond Vlaanderen € 5
korting op de
inschrijvingsprijs!”
'Passo Dello Stelvio' presenteert een gevarieerd

programma. Iedereen is welkom vanaf donderdag
13 juni. Op vrijdag 14 juni staan er enkele vrije
beklimmingen op het menu; o.a. ‘Passo Gavia’,
‘Passo Mortirolo’ of ‘Giro dello Stelvio’, een

uitdagende tocht van 98 km met daarin de 3

zijden van de Stelvio. Op zaterdag 15 juni klim je

vanuit Bormio naar de top van de Stelvio, met zijn
40 haarspeldbochten. De dag wordt afgelsoten
met een pasta party en een after bike party.

Daarnaast kan je via de organisatie gebruik maken
van gecentraliseerde logies in en rond Bormio
beschikt met zijn 55 hotels, goed voor 3.500

en Gezin Jo Vandeurzen heeft alvast het

wereldkampioen Philippe Gilbert en Marc

dello Stelvio’. Marc Herremans heeft beloofd de
uitdaging aan te gaan op 15 juni.

Ben je lid van Wielerbond Vlaanderen en wil je
erbij zijn in juni? Schrijf dan in via het

inschrijvingsformulier dat je verderop kan
terugvinden.

Surf snel naar www.passodellostelvio.be voor
alle info!

JOUW FIETSUITDAGING VOOR 2013 !

15.06.2013
BEDWING DE TOPPER UIT DE GIRO MET JE FIETSCLUB !
•
LOGEER IN HET GEZELLIGE BORMIO
•
GENIET VAN DIVERSE BEKLIMMINGEN
•
STEUN SAMEN DE STRIJD TEGEN DIABETES

UNIEK AANBOD ENKEL VOOR WBV-LEDEN

Minimum 10 deelnemers
Geniet € 5 p.p.
=
e
korting op de
11 deelname
inschrijvingsprijs
GRATIS
VOOR MEER INFO KLIK HIER

PASSO DELLO STELVIO
15/06/2013
GROEPSINSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR WIELERBOND VLAANDEREN-LEDEN (gelieve in te vullen in hoofdletters)
CLUBNAAM:

IK WENS EEN FACTUUR: JA / NEEN

ADRES:

INDIEN JA, BTW-NR:

VERANTWOORDELIJKE:
TEL. VERANTWOORDELIJKE:

DEELNAMEPRIJS: € 90 p/p

E-MAIL VERANTWOORDELIJKE:
Schrijft in met onderstaande deelnemers* :

MAAT
NAAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11**

VOORNAAM

GESLACHT

PRIVE ADRES

GEBOORTE
DATUM

WIELERTRUI

WBV

S/M/L/XL/XXL

TOTAAL

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

€ 90

M/V

GRATIS

Gelieve dit formulier VOLLEDIG* in te vullen in drukletters of via PC - meerdere formulieren per bedrijf/groep mogelijk
Graag terugsturen naar Golazo Sports - Passo Dello Stelvio, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, België - Fax +32 (0) 11 45 99 10 - E-mail: info@golazo.com
Totaalbedrag UITERLIJK 15 dagen na het verzenden van het inschrijvingsformulier overmaken op rekeningnummer 001-6300742-86 van Golazo Sports
IBAN: BE78 0016 3007 4286 - BIC: GEBABEBB met vermelding van STELVIO13 - WBV + naam van de club + aantal deelnemers
Indien u een factuur wenst, gelieve dit duidelijk te vermelden en ons uw facturatiegegevens te bezorgen.
*geen volledige + persoonlijke gegevens = niet verzekerd
**bij deelname van min. 10 personen neemt de 11e persoon gratis deel
DIT FORMULIER MAG GEKOPIEERD WORDEN

E-MAIL

LIDNR

25/01: 14 tot 21u

26 & 27/01: 10 tot 18u

www.velofollies.be
vzw
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Kwaliteit bieden kan!
Om recreatieve organisaties op stapel te zetten,
zowel door bos en veld als op de weg, is heel wat
logistiek materiaal nodig. Om de clubs daarbij te
helpen stelt Wielerbond Vlaanderen in elke provincie
een groot pakket borden en pijlen ter beschikking.
Alles gesponsord door Catena cycling.com. Van de
pijlen om de parcours aan te duiden, tot de borden
om in de permanente alles te benoemen, het is
allemaal voldoende beschikbaar. Een voorbeeld: met
duizend pijltjes kan al een classic of label perfect
worden bewegwijzerd. Zestien verschillende borden
(45 in totaal) en 7 verschillende pijlen (35 in totaal)
maken de pakketten compleet. Wenst een club echter
zelf zijn pijltjes aan te kopen, het kan ook. In zowat
al de Vlaamse provincies zijn er ook afspraken in
verband met groepsaankopen van dranken en andere
producten om aantrekkelijke bevoorradingsposten te
organiseren. Met andere woorden: kwaliteit bieden
kan! Wie daar meer inlichtingen over wenst, de PCR
voorzitter of de coördinator recreatiesport WBV zal
daar zeker verder kunnen bij helpen.

De contactpersonen in de Vlaamse provincies:
Antwerpen: Marcel Petersen – 0497 433868
Limburg: Luc Gerards – 0495 422456
Oost-Vlaanderen: Marc Van Impe – 0475 641675
Vlaams-Brabant: Fernand Vangeel – 0473 753292
West-Vlaanderen: André Henneco – 0478 680625

Over de grenzen
Van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) hebben
wij de bevestiging ontvangen dat hun leden,
houders van een Toerfietskaart (vergunning), ook
in het buitenland volledig zijn verzekerd, dit
conform de voorschriften van het Vlaamse decreet.
Een dagvergunning afleveren aan de leden van de
NTFU hoeft dus niet meer. De NTFU leden kunnen
deelnemen aan onze organisaties aan het WBV
inschrijvingsrecht.

Voor de houders van een vergunning van de FFCT
(Fédération Française de Cyclotourisme) geldt deze
afspraak al vele tientallen jaren. De FFCT leden
kunnen dus eveneens aan onze organisaties
deelnemen aan WBV tarief. Ook voor de leden van
de BDR (Bund Deutscher Radfahrer) is deze regel
van toepassing. Een wielertoerisme over de grenzen
heen. De Interlandtrofee is daar een sprekend
voorbeeld van.

WIELERSTAGES &
FIETS-VAKANTIES
in MOJACAR
www.kortweg.be

MET PROFES
TRANSPORT SIONEEL FIETSKOERS– TRIA VAN UW EIGEN
THLON & MT
B FIETS

vzw

Officieel Testcenter
Eddy Merckx cycles

VU : Mare Tours – Kortweg Cycling Travel – Lic A1883

Aanbevolen door en
officieel trainingscenter van
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“Werken met vrijwilligers anno 2013”
Leeft in jouw sportclub ook het besef dat

vrijwilligers absoluut nodig zijn om de toekomst

van de club te garanderen? Het Dynamo Project van

VSF start in februari 2013 met een maatbegeleiding
rond vrijwilligersbeleid in sportclubs. In het

pilootproject krijgen tien gemotiveerde sportclubs
de unieke kans om samen met begeleider Koen

Vermeulen een succesvol vrijwilligersbeleid in de
club op poten te zetten.

Is jouw sportclub gemotiveerd om actief een

Het project bestaat uit vijf workshops met

snel Wielerbond Vlaanderen op de hoogte. Mail naar

succesvol vrijwilligersbeleid uit te werken? Breng dan

persoonlijke begeleiding tussendoor. Tijdens elke

met vermelding van naam van de sportclub +

vrijwilligersbeleid behandeld en worden praktische

telefoonnummer en e-mailadres) voor vrijdag 18

bijeenkomst wordt een ander onderdeel van

contactgegevens (naam contactpersoon,

to-do's opgesteld, zodat de sportclub de theorie

januari 2013 naar

ook in de praktijk toepast. De deelnemende clubs
worden met veel enthousiasme aangestuurd en
begeleid door Koen Vermeulen.

mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be. Het

Dynamo Project selecteert tien sportclubs uit de
binnengekomen kandidaturen.

Partners Wielerbond Vlaanderen

