
 

Overeenkomst tussen club en renner  
 
Er wordt een overeenkomst gesloten tussen:   
 
De sportvereniging Tomabel-Inofec Cycling Team VZW met KBO-nummer  0638.985.817,   
vertegenwoordigd door Bart Van Nieuwenhuyse, secretaris   
hierna “club” genoemd 
 
en 
  
de renner/renster 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................  
hierna “renner” genoemd  
voor minderjarigen: wettelijke vertegenwoordiger 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................  
 
 
1. DUUR EN VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

 
1.1. De overeenkomst tussen club en renner wordt gesloten voor het seizoen 2020, te beginnen op 1 januari 2020 en 

eindigend op 31 december 2020.  
1.2. De renner zal gedurende die periode deelnemen aan wedstrijden, gezamenlijke trainingen en andere activiteiten die de 

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

 
2. NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR 

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

geïnterpreteerd te worden. 
2.2. Aan de renner wordt er bovendien geen enkele vorm van loon uitbetaald. 
2.3. 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  

 
3.1. De renner heeft recht op al de premies en prijzen gewonnen in wielerwedstrijden waaraan hij/zij deelnam voor de club. 
3.2. Van zodra de club deze sommen in zijn bezit krijgt, zal de club deze premies/prijzen onverwijld uitbetalen aan de renner.  

 
4. VERPLICHTINGEN RENNER 

 
4.1. De renner zal ingeschreven zijn als competitief of recreatief lid bij Cycling Vlaanderen voor het seizoen 2020 en zijn/haar 

vergunning betaald hebben. 
4.2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de renner uitsluitend rijden in wedstrijden voor de club en met de 

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

kledij.  
4.4. De renner onderschrijft het huishoudelijk reglement gepubliceerd op de website van de club. 
4.5. De renner zal zich te allen tijde onthouden van verboden producten.  

 
5. VERPLICHTINGEN CLUB  

 
5.1. De club zal de bestelde uitrusting bezorgen aan de renner tegen 1/1/2020 
5.2. De club zal gratis één aangepaste tenue (broek + truitje of pak) voorzien per discipline en per seizoen indien de renner 

een officieel kampioenschap wint. 
5.3. De club zal het nodige doen om de renner te omkaderen, te begeleiden, teneinde maximaal te kunnen deelnemen aan 

wedstrijden en volgens planning.  
5.4. De club zal de renner steeds de toelating geven deel te nemen aan trainingen en wedstrijden in het kader van nationale 

selecties.  



5.5. De club zal maximale kansen geven aan elke renner om aan de voor hem/haar gepaste wedstrijden deel te nemen. 
(waarborg, einde seizoen, onderhoud, schade, verlies…)  

 
6. LIDGELD  

 
6.1. De renner betaalt 80 EUR lidgeld voor één seizoen.  

 
7. EINDE CONTRACT  

 
7.1. 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.  

 
8. BEIDE PARTIJEN ERKENNEN DE REGLEMENTEN VAN 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). 
Handtekening van de aanvrager, voorafgegaan door de 
eigenhandig geschreven vermelding “Gelezen en 
goedgekeurd”  
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 

Handtekening van de voorzitter (of secretaris) en stempel van 
de club, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven 
vermelding “Gelezen en goedgekeurd”  
 
 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 

Voor machtiging en akkoord (enkel voor -18-jarigen):  
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger, 
voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding 
“Gelezen en goedgekeurd”  
 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 

 

 


