FCC de Fivelcrossers
Opwierderweg 59 9902 RB Appingedam
E-mail: secretaris@fccdefivelcrossers.nl
Website: www.fccdefivelcrossers.nl

Clubinformatie
Algemeen
Je meldt je aan doormiddel van het invullen het inschrijfformulier. Als je dat hebt gedaan mag je 4x gratis proef
trainen, daarna volgt het moment waarbij je de keuze maakt om lid te worden of niet.
Als je wilt fietsen bij de Fivelcrossers, dan zijn er een aantal regels/afspraken die je moet volgen.

De fiets moet voldoen aan de eisen van de fietscrossbonden NFF en KNWU.

Beschermende kleding is belangrijk en verplicht, een helm, handschoenen en een stevige lange
spijkerbroek en een shirt of jas met lange mouwen. Uiteindelijk dient men een fietscrossbroek of
motorcrossboek en shirt te gebruiken.

Niet verplicht, maar wel aan te bevelen zijn een bodyprotector, ellenboog- en of knieschermers.

Je moet na de 4 gratis proeflessen een licentie aanvragen in verband met de verzekering, je
kan dit nog verlengen met 8 extra lessen op een strippenkaart, de kosten voor een
strippenkaart zijn €40,00, dit bedrag is voor het gebruik van de baan en het gebruik van de leen
fiets (let op! de strippenkaart is niet-restitueerbaar). Voor deze lessen is een overgang geregeld
met betrekking tot de verzekering. Voor de inschrijving hebben een kopie ID (uittreksel
bevolkingsregister mag ook) nodig, op het kopie-ID moet de foto, naam, geboortedatum en
geslacht zichtbaar zijn. De rest mag zwart gemaakt worden.

Opzegging lidmaatschap moet vóór 1 november en schriftelijk.

Informatie aangaande training/wedstrijden wordt gedeeld via de website, Facebook en via de
groepsapp op WhatsApp (geef bij 1 van de bestuursleden aan dat je in de groepsapp wilt).

Ouders dienen op de club aanwezig te blijven tijden de trainingen (tot 18 jaar)!

Contributie
Per jaar voor het 1e lid €87,00, 2e lid €82,00 en het 3e en ieder volgend lid €77,00, vanaf augustus wordt alleen de
resterende maanden aan contributie geïnd.

Licenties en verzekeringen





NFF licentie en verzekering €10,00
KNWU basislidmaatschap €7,00
Wedstrijdlicenties en het bmx stuurbordnummer bij de KNWU dient u zelf aan te vragen. De kosten voor
de wedstrijdlicentie wordt rechtstreeks door de KNWU bij u in rekening gebracht.

Bedragen contributie, licentie NFF en KNWU lidmaatschap gelden voor het jaar 2021

Clubkleding
Tijden het rijden van wedstrijden is het verplicht in een clubshirt te rijden en tijdens de prijsuitreikingen wordt ook
een clubshirt gedragen. Dit heeft betrekking op de afspraken omtrent sponsor uitingen. Het is niet toegestaan
eigen sponsoren toe te voegen aan het clubshirt. Het shirt wordt door jezelf betaald en is ook je eigendom.
Een broek in clubkleuren is niet verplicht, op de broek mogen wel eigen sponsoren.
Een clubshirt kost €50,00 (tenzij het in bulk in gekocht kan worden, dan kunnen de prijzen lager zijn) en wordt
bedrukt met voor- en achternaam.

Trainingstijden:
Dinsdag 18.15 - 19.15 uur groep 1
19.15 - 20.15 uur groep 2
Woensdag
18.15 - 19.15 uur de opstapgroep (alleen in overleg met de trainers)
19.15 - 20.15 uur cruisers
Donderdag
18.15 - 19.15 uur groep 1
19.15 - 20.15 uur groep 2
Vrijdag
19.15 - 20.15 uur cruisers (alleen in overleg)

Aanmelden
Proeffietser

Aanmeldingsformulier
AVG formulier

Inschrijfformulieren
invullen

Maximaal
4x proeflessen

Misschien

Lid worden?

Nee

Strippenkaart
aanschaffen.

Ja

Inleveren bij 1
van de trainers of een
bestuurslid

Gebruik van eigen
materiaal. Helm,
fiets ed.

Inleveren kopie
idkaart/paspoort.

Vanaf nu ben je lid en
kan je deelnemen
aan de trainingen

Einde /
inschrijfformulieren
worden vernietigd

8 extra lessen, met de
mogelijkheid om helm,
handschoenen en fiets te
gebruiken. Strippenkaart is
éénmalig aan te schaffen
en is niet-restitueerbaar

