
 
 

 
  

 
Overeenkomst tussen club en renner 2020 

 
Er wordt een overeenkomst gesloten tussen BMX-club Circuit Zolder - Heusden Zolder; KBO: 0412 112 715. 

vertegenwoordigd door:                            Marc Wauters                                     en hierna “club” genoemd 

en  Renner/Renster.....................................................................................en hierna “renner” genoemd 

Voor minderjarigen: wettelijke vertegenwoordiger.................................................................................. 

1. Duur en voorwerp van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen club en renner wordt gesloten voor het seizoen 2020, te beginnen op 1 / 1 / 2020 en om te 

eindigen op  31 / 12 / 2020 

De renner zal gedurende die periode deelnemen aan wedstrijden, gezamenlijke trainingen en andere activiteiten die 

de club plant en organiseert. 

De club zal in het begin van het seizoen een planning opmaken die evenwel aan wijziging onderhevig is. 

2. Niet-professionele sportbeoefenaar 

Deze overeenkomst respecteert het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar en dient in dit kader 

geïnterpreteerd te worden. Aan de renner wordt er bovendien geen enkele vorm van loon uitbetaald. 

De renner kan zijn vrije overgang aanvragen tussen 1 oktober 2020 en 31 oktober 2020. Deze dient aangetekend 

bezorgd te worden aan de club en aan Cycling Vlaanderen. Er kan en mag op geen enkele wijze, enige vergoeding 

onder welke benaming of vorm gekoppeld worden aan de gevraagde vrije overgang. 

3. Premies/prijzengeld 

De renner heeft recht op al de premies en prijzen gewonnen in wielerwedstrijden waaraan hij/zij deelnam voor de 

club. 

Van zodra de club deze sommen in zijn bezit krijgt, zal de club deze premies/prijzen onverwijld uitbetalen aan de 

renner. 

De club betaalt zelf premies uit aan de renner voor de volgende resultaten: Niet van toepassing 

4. Verplichtingen renner 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de renner uitsluitend rijden in wedstrijden voor de club en met de 

uitrusting (kledij/fiets) zoals voorzien door de club. 

De renner zal trainen in de kledij van het huidige jaar ter beschikking gesteld door de club, of bij noodzaak in neutrale 

kledij. 

De renner zal zoveel als mogelijk en individueel af te spreken met de club, deelnemen aan groepstrainingen. 

Indien de renner wegens geldige reden niet kan deelnemen aan een wedstrijd dient hij/zij de club onverwijld te 

verwittigen, eerst telefonisch en met schriftelijke bevestiging, waarbij e-mail toegelaten is. 

De renner zal zich te allen tijde onthouden van verboden producten. 

 



 
 

 
  

5. Verplichtingen club 

De club zal  één BMX - trui bezorgen aan de renner tegen    …18… /  ...03....  /   2020 

De club zal het nodige doen om de renner te omkaderen, te begeleiden, teneinde maximaal te kunnen deelnemen aan 

wedstrijden en volgens planning. 

De club zal de renner steeds de toelating geven deel te nemen aan trainingen en wedstrijden in het kader van 

nationale selecties. 

De club zal maximale kansen geven aan elke renner om aan de voor hem/haar gepaste wedstrijden deel te nemen. 

6. Fiets 

Voor zover de renner een fiets ter beschikking wordt gesteld: 

De modaliteiten: Niet van toepassing (waarborg, einde seizoen, onderhoud, schade,verlies,……) 

7. Disputen/onenigheden/sancties 

De club kan een renner slechts éénmalig per seizoen beletten deel te nemen aan één interclub bij manifest 

wangedrag, doch enkel na de renner aangetekend in gebreke gesteld te hebben en de renner voorafgaandelijk door 

het bestuur gehoord te hebben. 

Bij herhaling dient de club de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde instanties van Cycling Vlaanderen 

(Bondsparket) te Gent. 

Indien de club zijn verplichtingen inzake premies, prijzengelden, materiaal, enz., niet nakomt, dient de renner de zaak 

te melden aan het Bondsparket bij Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3 te Gent (griffiebondsparket@cycling.vlaanderen). 

8. Lidgeld 

De renner betaalt ……….   € lidgeld voor één seizoen. 

9. Einde contract 

Bij ernstige tekortkomingen door één der partijen wordt de overeenkomst beëindigd mits onverwijld een 

aangetekend schrijven binnen de 3 dagen, te richten aan de in gebreke blijvende partij. De ernstige tekortkomingen 

dienen gedetailleerd beschreven te worden in het aangetekend schrijven. Bij betwisting dient de zaak aangekaart te 

worden bij Cycling Vlaanderen. 

10. Beide partijen erkennen de reglementen van de Cycling Vlaanderen, de KBWB en de UCI te zullen respecteren. 

Gedaan te ............................................................................   op ………/…….../………. 

In drie exemplaren, één voor de club, één voor de renner/wettelijke vertegenwoordiger, één voor Cycling Vlaanderen 

(aan Cycling Vlaanderen te bezorgen door de club/renner samen met de getekende vergunningsaanvraag). 
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