Lid worden bij RC@CZ?
Er zijn twee opties:
1. member: gewoon lid = 57€ (lidgeld 50€ + fba verzekering 7€)
2. (*)fullmember: lid die bk wilt meerijden na 2 jaar al meegereden te hebben = 80€(lidgeld +
fullmember licentie 30€)
(*)bij fullmember valt de 7€ weg omdat de verzekering in de licentie zit.
Het lidmaatschap bij RC@CZ vangt steeds aan op 1 januari en eindigt op 31 december. Dus wie in bv.
juli of erna lid wordt zal ook hetzelfde bedrag betalen.
Het lidgeld voor 1 kalenderjaar bedraagt 50 euro + een bijkomende (verplichte) FBA-licentie van 7€.
•50€ + 7€ (of +30€ full race) recreatief lid van de club exclusief clubwedstrijden.
Een daglicentie is beschikbaar om 1 dag te rijden tegen de prijs van 10 euro per rijder en kan betaald
worden in brasserie the wheels gelegen naast het parcours.
Het lidgeld is bestemd voor 1 persoon ouder dan 14 jaar.
Voor personen jonger dan 14 jaar bedraagt het lidgeld 30€ + 7€ FBA-licentie.
Voor vader en zoon(jonger dan 14 jaar) bedraagt het lidgeld 80€ voor BEIDEN(inclusief FBA- licentie).
De FBA-bijdrage moet per persoon bijbetaald worden en wordt door onze club doorgestort aan de
federatie.
We moeten alle clubleden verplicht doorgeven aan de federatie, maar laat ons weten als je via een
andere club al een FBA-bijdrage betaald hebt.
Een full licence is enkel nodig als je aan een Belgisch kampioenschap BK wil deelnemen.
Als je enkel aan clubwedstrijden meedoet of zelfs alleen maar recreatief wil rijden, volstaat de
gewone aansluiting van 7 euro.
FBA licentie van 7 euro voor een gewone aansluiting bij de Belgische federatie met recht op
deelname aan 1 BK-wedstrijd.
FBA licentie van 30 euro voor een full licence geeft recht op deelname aan alle BK's van alle secties.
Lidmaatschap aanvragen kan via de pagina contact.
U kan het lidgeld betalen via overschrijving op: RC@CZ : BE85 7340 4096 2806
VERMELD ALTIJD JE NAAM + member, rookie of Fullmember
Ook kan er cash betaald worden bij RC-design of aan iemand van het bestuur.

