
Aanmeldingsformulier nieuwe leden  
 

Naam van de rijder(ster) *     ............................................... 

Achternaam *       ............................................... 

Geslacht *       man / vrouw 

Adres *        ............................................... 

Plaats en postcode *      ............................................... 

Telefoon*       ............................................... 

Geboortedatum *        ............................................... 

Naam ouder/verzorger (wanneer rijder jonger dan 18jaar is) ............................................... 

E-mail *       ............................................... 

IBAN nummer *      ............................................... 

Datum van opgave *      ............................................... 

Lidnummer (ingevuld door Flying Bikes)    ............................................... 
 

*verplichte velden 

 

Ik ben of was lid van een andere fietscross vereniging  ja / nee 

In verband met landelijke registratie, het rijden van wedstrijden en verzekeringen is het van belang 

dat u lid bent of wordt van een landelijke fietscrossbond. Wanneer u bij bovenstaande nee heeft 

ingevuld zullen wij u vanuit de Flying Bikes inschrijven bij de Nederlandse Fietscross Federatie (NFF).  

Wanneer u ja hebt ingevuld:    Ik wil via de Flying Bikes lid worden van de NFF (wij schrijven u in)     

            Ik blijf lid bij de NFF vanuit een andere fietscross vereniging  

  en mijn NFF stuurbordnummer is  ……………… (eigen verantwoording) 

 

Lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsklachten   ja / nee 

Het is verplicht om aan te geven of er sprake is van geestelijke en lichamelijke kwetsuren die voor u/ 

uw kind en/of andere deelnemende leden gevaar kunnen opleveren.  Deze informatie is van belang 

omdat we voor iedereen op de baan, de veiligheid willen blijven waarborgen. Maar ook de zorg 

kunnen bieden aan de desbetreffende persoon. Heeft u deze vraag met ja beantwoord zullen wij 

contact met u opnemen voor een verdere persoonlijke toelichting.  

 

Legitimatiebewijs      kopie meesturen 

Voor uw aanmelding als lid is het nodig om een kopie van het paspoort, ID kaart of ziekenfondspasje 

me te sturen. Het BSN nr. dient verwijdert of onleesbaar gemaakt te worden.  

Met deze legitimatie kunnen wij u aanmelden bij de NFF  waarmee u in het bezit bent van een licentie 

voor wedstrijden en de benodigde verzekeringen voor club, vrijwilligers en sporters. 

 

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met:   

• Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen moet 

dit schriftelijk voor 1 december opzeggen en voor 1 januari de gehuurde kleding en stuurbord 

inleveren op de club anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. 

• Bij tussentijdse opzegging betaalt men wel voor het gehele jaar zijn lidmaatschapsgeld en 

kledinghuur. 

• De mij bekende contributie en kledinghuur wordt in twee termijnen per half jaar automatisch 

van het opgegeven bankrekening nummer, geïncasseerd. Het lidmaatschapsgeld is bekend 

gemaakt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 

• Het huishoudelijke reglement zoals beschreven op deze website en bekend gemaakt tijdens de 

jaarlijkse ledenvergadering. 
 

   akkoord 

 

• Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens en of foto’s gebruikt worden voor het publiceren van 

wedstrijduitslagen in de media en of op onze site. 
 

   akkoord 



Aanmeldingsformulier nieuwe leden  
 

Omdat bij onze vereniging bijna alle werkzaamheden door vrijwilligers gedaan wordt, gaan wij er 

vanuit dat iedereen meehelpt om onze vereniging goed te laten functioneren. Daarom vragen wij 

jullie om onderstaande vragen te beantwoorden. 

 

1
e
 ouder/verzorger :  

Naam         ............................................... 

Achternaam        ............................................... 

Geslacht       man / vrouw 

Beroep         ............................................... 

Mobiel        ............................................... 

Is bereid om indien nodig te helpen: 

- als EHBO’er  

o is al in het bezit van een EHBO diploma  ja / nee 

o wil eventueel het EHBO diploma halen  ja / nee 

- voor (baan)onderhoud      ja / nee 

- in de kantine       ja / nee 

- bij wedstrijden       ja / nee 

 

2
e
 ouder/verzorger :  

Naam         ............................................... 

Achternaam        ............................................... 

Geslacht       man / vrouw 

Beroep         ............................................... 

Mobiel        ............................................... 

Is bereid om indien nodig te helpen: 

- als EHBO’er  

o is al in het bezit van een EHBO diploma  ja / nee 

o wil eventueel het EHBO diploma halen  ja / nee 

- voor (baan)onderhoud      ja / nee 

- in de kantine       ja / nee 

- bij wedstrijden       ja / nee 

 

 

Eventuele ruimte voor een toelichting of vraag   ............................................... 

............................................... ............................................... ...............................................…… 

............................................... ............................................... ...............................................…… 

............................................... ............................................... ...............................................…… 

     

 
Flying Bikes vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Daarom 

doen wij hiervoor onze uiterste best en hebben duidelijke afspraken over welke medewerkers 

bepaalde gegevens mogen bekijken en met welk doel. E.A. conform de eisen die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.   

 

 

 

Na aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met verdere toelichting en uw NFF stuurbordnummer. 

De kleding in bruikleen (shirt en broek) kan u bij de eerste training, na goedkeuring van de 

aanmelding, passen in de kantine. 

 

Dank voor uw aanmelding en veel fietscross plezier bij onze vereniging! 


