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Sint-Niklaas, 10 november 2022 

 

Lidmaatschap Vlaamse Wielrijdersbond  
 
Om te zorgen dat je vanaf de eerste dag van 2023 in orde zou zijn met het 
lidmaatschap bij de Vlaamse Wielrijdersbond is het stilaan tijd om uw 
lidmaatschap te vernieuwen.  
 

Lidmaatschap bij de VWB is in onze club niet verplicht, maar we raden het onze leden wel aan. Er zijn 
immers een groot aantal voordelen waarvan u als VWB lid geniet:  

 Sportverzekering: B.A., lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand - fietsen en biken maar ook bij 
zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen. Vanaf 2021uitgebreid over de hele 
Benelux. 

 Gratis fietsbijstand bij pech in de Benelux voor alle type fietsen. 
 Gratis abonnement op het “Vlaamse Wielrijder & Biker” magazine. 
 Meer dan 1.500 hoogstaande recreatieve organisaties zowel op de weg als voor 

mountainbikes met korting op het inschrijvingsgeld.  
 Lidmaatschap Shimano-club.  
 Kortingen bij vele fietsenzaken, fietsvakanties, evenementen, ...  

 

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het lidmaatschap 40€. Echter voor wie inschrijft voor 1 januari blijft het 
vorige tarief van 35€ nog gelden. Tijdig inschrijven is dus de boodschap! 
Bij een aansluiting bij de VWB is ook het volledige (inwonend) gezin aangesloten en verzekerd, 
ongeacht het aantal kinderen.  
Wie nog niet was aangesloten bij de VWB vult daarom de bijgevoegde brief in en bezorg hem ons zo 
spoedig mogelijk ons via mail of post. (enkel voor nieuwe leden VWB of wijzigingen in gezinstoestand).  
 

U kan het lidgeld VWB voor 2023 betalen bij voorkeur door storting van 35€ op onze bankrekening: 
ING: BE40-3930-4728-4963 (WTC Kontakt – Voskenslaan 26/0007 - 9100 Sint-Niklaas) met vermelding 
lidgeld VWB 2023, liefst tegen 1december 2022.  
 

Gooi uw oude lidkaart niet weg. Ze blijft immers ook geldig voor het komende jaar. Voor nieuwe 
leden worden geen nieuwe lidkaarten meer afgeleverd. Je kan inschrijven op de VWB-ritten via de 
streepjescode op uw paspoort. Daarvoor is het wel heel belangrijk dat uw rijksregisternummer is door 
gegeven. Heeft u uw rijksregisternummer nog niet bekend gemaakt, vul dan eveneens de 
bijgevoegde brief in a.u.b.  
 

Via uw ziekenkas kan u ook nog een gedeelte van het lidgeld voor de VWB recupereren. Het bedrag 
is afhankelijk van bij welke ziekenkas u bent aangesloten.  
 

Opgelet, ieder lid van de VWB zal rond 25 november een mail ontvangen met de vraag uw 
lidmaatschap voor 2023 te vernieuwen. Gezien wij de lidmaatschappen vernieuwen in clubverband 
moet u hierop NIET ingaan! 
 

Met sportieve groeten,  
Marc Bogaert  
Secretaris WTC Kontakt 

Afz.: WTC Kontakt – Verlatdreef 19/11 – 9120 Beveren-Waas 
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Inschrijvingslijst VWB seizoen 2023 

(enkel voor nieuwe leden VWB!) 

  

Lid:  
 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Rijksregisternummer:  

 

Gezinsleden die wonen op zelfde adres:  
 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Rijksregisternummer:  

 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Rijksregisternummer:  

 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Rijksregisternummer:  

 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Rijksregisternummer:  

 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Rijksregisternummer: 
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