
Beste Moonrider, 

 
 

Het is weer die tijd van het jaar voor de verlenging van de vergunningen bij Cycling 

Vlaanderen. 
 

Cycling Vlaanderen begint elk jaar vroeger en vroeger herinneringen te versturen. Dit 

jaar waren ze er al bij op 11 oktober!  

Om alle verwarring te vermijden, willen we nog eens duidelijk stellen dat alle 

administratie voor de betaling van de lidgelden volledig door het bestuur zal worden 

verricht. Het enige wat jullie zelf hoeven te doen is ervoor kiezen om 

jullie lidmaatschap voor 2020 bij de Moonriders te verlengen (weer keuze tussen 

familievergunning of individuele vergunning). 
  

De prijs voor het hele pakket bestaat uit de prijs voor de vergunning (afhankelijk van type vergunning) en 

het lidgeld (10 EUR per Moonrider). 

 

Nieuwe leden die voor de eerste keer een vergunning hebben aangevraagd na begin 

september 2019, vallen onder de bescherming van de Promotievergunning. Deze is 

geldig voor de rest van 2019 en geheel 2020. Zij moeten dus geen nieuwe betaling 

doen.  
 

Betaal voor 20 november 2019 het lidgeld alleen maar op het rekening van de 

Moonriders, BE95 9796 1422 8758 (BIC: ARSPBE22). Dan dient het bestuur in één keer 

de aanvragen in en betaalt het juiste bedrag door naar de Wielerbond. 

   

Individuele vergunning. Je schrijft 38,00 € over op de rekening van de Moonriders BE95 

9796 1422 8758 (BIC: ARSPBE22), met als mededeling : naam & voornaam. Het bestuur stort 

dan 28,00 € door naar de bond voor de verzekering, de overige 10,00 € is lidgeld voor 

onze club ( onkosten ). 
  

Familievergunning. Daarmee kunnen we voor 33,00 € iedereen die op hetzelfde adres 

woont mee in de verzekeringspolis van de wielerbond laten opnemen. Let wel, om lid te 

worden van de Moonriders vragen we aan onze actieve leden een supplement van 10,00 €, 

voor de werking van onze club te financieren. 

Voorbeeld 1: in een gezin met één Moonrider betaal je dus 43,00 €: 33,00 € voor de 

Wielerbond en één keer 10,00 € lidgeld voor onze club. Je vermeldt wel alle namen op de 

aanvraag van jouw gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. 

Voorbeeld 2: in een gezin met twee Moonriders betaal je dus 53,00 €: 33,00 € voor de 

Wielerbond en twee keer 10,00 € lidgeld voor onze club. Je vermeldt wel alle namen op de 

aanvraag van jouw gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. 
  

 
 



 
 

NOG ENKELE AANDACHTSPUNTJES: 

 (Gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld door het ziekenfonds: Elk ziekenfonds biedt een 

tegemoetkoming voor lidgeld van sportclubs. De grootte van het bedrag varieert per ziekenfonds. 

We moedigen jullie aan om hiervan gebruik te maken. Maar wees geduldig. Je betaalt het lidgeld 

voor de periode 2020, dat wil zeggen dat je ook pas in 2020 de terugbetaling kunt vragen aan je 

ziekenfonds.  De meeste ziekenfondsen passen trouwens hun formulieren zelf jaarlijks een beetje 

aan, dus het heeft geen zin om nu al een formulier in te dienen. Als jullie een terugbetaling wensen 

aan te vragen, zal het bestuur het nodige formulier daarvoor aanvullen. Jullie moeten dit dan 

binnenbrengen bij jullie ziekenfonds. Stuur een mailtje naar bavoverpoest@hotmail.com met 

vermelding van de volledige naam van jullie ziekenfonds. Wij zullen er dan voor zorgen dat in de 

maanden januari/februari de formulieren zullen worden ingevuld (bijvoorbeeld op ons Clubfeest). 

 Belang van de rijksregisternummers: De vergunningen van alle leden zijn gekoppeld aan hun 

respectievelijke rijksregisternummers. Als je via onze club reeds over een individuele vergunning 

beschikt, dan kennen we dit rijksregisternummer al en kunnen we de verlenging gemakkelijk 

doorvoeren. Als je een familievergunning wenst aan te vragen/te verlengen, moet je zeker ook de 

rijksregisternummers vermelden van alle inwonende familieleden die je mee wil aansluiten via de 

familievergunning. 

Heb je nog bijkomende vragen, neem dan contact op met 

Eric Vander Aa: eric.vanderaa@telenet.be - Tel: 03 / 886 20 19 of 0496 / 97 75 51 

Bavo Verpoest: bavoverpoest@hotmail.com - 0472/53 60 70 

 

Met sportieve groeten, 

 

Het bestuur 
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