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Lid worden van een Belgische club als buitenlandse renners
Om lid te worden van een Belgische club, moet een buitenlandse renner volgende
procedure eerbiedigen:
Alle renners die de nationaliteit hebben van een van de landen van de Europese Unie
of van de Europese Vrijhandelsassociatie (Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Engeland,
Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Spanje, Portugal, Duitsland, Denemarken,
Zweden, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Finland, Zwitserland, Ijsland, Noorwegen,
Liechtenstein, Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta,
Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië) mogen aansluiten bij een club uit
België en deelnemen aan wedstrijden in de kleuren van deze club, op voorwaarde dat
deze renners in het bezit zijn van een geldige vergunning op naam van een club
aangesloten bij Cycling Vlaanderen/FCWB en dat deze renners in het bezit zijn van een
schriftelijke toelating van hun federatie. zij voldoen aan de voorwaarden die voor
Cycling Vlaanderen/FCWB gelden.
Het volstaat om, via de gastclub, een vergunningsaanvraag in te dienen bij de federatie
die de vergunning moet afleveren overeenkomstig artikel 1.1.011. Een kopie van deze
aanvraag dient ter kennisgeving gestuurd te worden naar de Cycling Vlaanderen/FCWB
en Belgian Cycling.
De renners die niet één van de bovenvermelde nationaliteiten hebben, mogen
aansluiten bij een Cycling Vlaanderen/FCWB-club en aan wedstrijden deelnemen in de
kleuren van deze club, op voorwaarde dat zij het volgende aan Belgian Cycling laten
geworden:
-

-

een attest afgeleverd door een gemeentelijke overheid waarin bevestigd wordt dat
de betrokkene een vaste of tijdelijke verblijfplaats heeft in België voor minimaal 1
maand
een schriftelijke toelating van zijn federatie en van zijn club waarin staat dat de
betrokkene mag aansluiten bij een Cycling Vlaanderen/FCWB club
een aanbevelingsbrief ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de
gekozen Cycling Vlaanderen/F.C.W.B club.

Op vertoning van deze stukken en van een kopie van de vergunning zal Belgian Cycling
aan de betrokkene een attest afleveren dat hij zal dienen voor te leggen bij elke
inschrijving op een wedstrijd. Dit attest geeft hem het recht om te rijden in de kleuren
van een Cycling Vlaanderen/FCWB club gedurende het kalenderjaar in welke het attest
werd afgeleverd, doch beperkt voor de duur van zijn verblijf in België.

