
AANGESLOTEN BIJ DE KNWU 
IBAN: NL 70 INGB 0000 1325 23 t.n.v. ‘BMX Zoetermeer', Zoetermeer. 

Ingeschreven KvK Haaglanden onder nr. 40411007 
07-12-2022 

 

BMX ZOETERMEER 
Baan: Buytenparklaan 10,  

2717 AX Zoetermeer 

 

Voorwaarden voor lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging begint op de dag van inschrijving d.m.v. het electronisch inschrijfformulier 
op de website (www.bmxzoetermeer.nl) – Informatie - lidmaatschap – Lid worden) 
Het lidmaatschap eindigt op 31-12.  
Bij opzegging in de loop van het kalenderjaar wordt er geen geld teruggegeven op het lidmaatschap.  
 
Alle leden ontvangen tijdig een verlengingsbrief per email. 
Het lidmaatschap wordt met een jaar verlengd als je uiterlijk 31 december het verlengformulier op de website 
invult en de contributie en de kosten van het KNWU lidmaatschap en Club-2 deelname betaald zijn.  
Na betaling van de contributie wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd. 
Als je voor 1-1 een licentie aanvraagt houdt dat automatisch in dat je je lidmaatschap verlengt en 

verplicht de contributie en kosten te voldoen. 
 
Als je te laat betaalt is opnieuw € 15,00 inschrijfkosten verschuldigd om opnieuw lid te worden. 
 
Het bestuur mag de inschrijving van een nieuw lid weigeren of het lidmaatschap beëindigen als daarvoor 
reden is zoals omschreven in de statuten of het huishoudelijk reglement. 
 

Tarieven voor 2023 

Inschrijfdatum contributie KNWU lid Club-2 Inschrijving Totaal 

1 januari - 30 juni € 122,50 € 14,00 € 20,00 € 15,00 € 171,50 

1 juli - 30 september € 61.50 € 14.00 € 10,00 € 15,00 € 100,50 

1 oktober - 31 december € 31,00 € 14.00 € 00,00 € 15,00 € 60.00 

(exclusief kosten KNWU licentie)  

Korting: 
Bij inschrijving 2e gezinslid € 5,00 korting, 3e gezinslid € 10,00 korting enz. 
De contributie wordt jaarlijks vooruit door de ledenvergadering vastgesteld. 
 
LET OP: Betaling van het lidmaatschap, KNWU lidmaatschap en administratiekosten moet worden 
overgemaakt naar de bankrekening van de vereniging: 
 IBAN: NL 70 INGB 0000 1325 23 t.n.v. BMX Zoetermeer  
Je ontvangt hiervoor geen aparte rekening. 

KNWU Licentie (verplicht): 
Om aan trainingen en wedstrijden deel te mogen nemen moet je bij de KNWU een licentie worden aanvragen. 
Voor alleen trainen en/of deelname aan regio of afdelingswedstrijden is er een startlicentie. 
Voor deelname aan (inter)nationale wedstrijden is een (inter)nationale licentie nodig. 
Een (inter)nationale licentiehouder heeft geen startlicentie nodig. 
De kosten van een licentie zijn afhankelijk van je leeftijd en deelname wedstrijd categorie en moet je zelf 
direct met de aanvraag bij de KNWU betalen. De startlicentie kost vanaf €14,00. Zie voor tarieven 
www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/startlicentie 
Voor aanvraag van de licentie moet je eerst een pasfoto uploaden bij de KNWU. 

Met de KNWU startlicentie kan je meedoen aan alle club trainingen, Club, Interclub, Regio en 
afdelingswedstrijden (BMX West Competitie) en de NK Clubs. 
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Club-2: 
Van alle leden wordt verwacht dat ze deelnemen aan de Club-2 wedstrijden tussen Rijswijk en Zoetermeer. 
Deze wedstrijden worden gehouden op een trainingsavond. 
Betaling voor deze wedstrijden is daarom opgenomen in de contributie. 

Licentie  aanvraag procedure: 
Na het inschrijven als lid van de vereniging wordt je aangemeld bij de KNWU als lid.  
LET OP: Meld je NIET zelf aan bij de KNWU. Dat doet de vereniging voor jou. 
Je ontvangt van de KNWU een email met inloggegevens op het door jou opgegeven e-mailadres. 
Via www.knwu.nl kan je inloggen op “Mijn KNWU” door op het poppetje in de bovenbalk te klikken. 
Kies in het linker menu “Mijn account” -  “Licenties” -  “licentie aanvragen”.  
Kies de Startlicentie of een licentie voor de klasse waar je (inter)nationaal aan wil deelnemen (vraag dit bij 
twijfel).  
Na de aanvraag moet de vereniging de aanvraag accorderen. 
 

Bordnummer aanvraag procedure: 
Na het toekennen van de aangevraagde licentie en vrijgave door de vereniging kan je pas een 
bordnummer aanvragen. 
Via  www.knwu.nl kan je inloggen op “Mijn KNWU” door op het poppetje in de bovenbalk te klikken.  

Kies in het linker menu “Mijn account” - “Stuurborden” – “Stuurbord toevoegen”.  

Kies jouw vereniging en klasse(n) waarvoor je een stuurbord wil aanvragen (Eigen klasse en/of Cruiser). 

Na enkele dagen wordt het stuurbordnummer door de KNWU toegewezen. Dit kun je zien door weer in te 

loggen op Mijn KNWU. Dit is het nummer dat vermeld moet worden op je nummerbord bij wedstrijden.  

Je krijgt na aanvraag van een licentie de licentiepas thuisgestuurd. 
Je kan een digitale kopie van de pas downloaden: Via  www.knwu.nl kan je inloggen op “Mijn KNWU” door op 
het poppetje in de bovenbalk te klikken.  
Je kan een afbeelding van de pas vinden in je profiel op mijn.knwu.nl.  Klik op het poppetje rechts bovenaan, 
klik op jouw naam en daarna op print. Je krijgt dan de pas in .PDF formaat. 
 
Bewaar de inloggegevens goed. Je hebt ze nodig om volgende jaren zelf je bordnummer aan te vragen en je 
licentie te kunnen verlengen. Ook kun je hiermee je gegevens wijzigen bij de KNWU.  
De vereniging bewaart deze inloggegevens niet! 
 

Ledenadministratie:  
Postbus 920 
2700AX, Zoetermeer 
Email: ledenadmin@bmxzoetermeer.nl 
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