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 Reglement Clubshirt Kamper Wieler Club (K.W.C.) Kampen, afd. BMX 
 

Algemeen 

Het bestuur van Kamper Wielerclub, hierna te noemen K.W.C. afd. BMX, heeft bepaald dat er voor clubleden met 
een NFF en/of KNWU-licentie een verplichting geldt om tijdens wedstrijden het officiële geregistreerde clubshirt 
goed zichtbaar te dragen. *) Dit geldt zowel voor wedstrijden onder de vlag van de NFF als die van de KNWU, maar 
ook voor clubwedstrijden. 

*) Het clubshirt dient gedragen te worden tijdens wedstrijden. Onder ´wedstrijden´, wordt verstaan, vanaf moment van 

inschrijving tot na de prijsuitreiking. 

De verplichting voor clubleden om tijdens wedstrijden het clubshirt te dragen geldt omdat hierdoor inkomsten 
worden gegenereerd voor de vereniging en voor sponsors wordt bekendheid gecreëerd voor haar bedrijfsnaam, 
diensten en/of producten middels shirtreclame. 

 

Clubshirt en nieuw ontwerp 

Elke drie jaar is er wisseling van sponsorcontract mogelijk. Daarbij zal een mail naar leden, bestaande sponsors en 
contacten worden gestuurd, waarin wordt aangegeven dat (nieuwe) sponsors zich kunnen aanmelden voor een 
nieuwe contractperiode van drie jaar.   

Elke drie jaar zal een commissie worden samengesteld met daarin minimaal twee personen van afdeling BMX, twee 
rijders van groep 5 (ouder dan 18 jaar) en minimaal twee ouder(s), welke geen bestuurslid zijn.  

Taken: 

• Commissie bepaald i.s.m.  Hoofdbestuur K.W.C en afd. BMX  welke mogelijkheden er zijn om te sponsoren. 

• Hiervan zal een document worden opgemaakt met diverse sponsorpakketten in diverse prijscategorieën. 

• Commissie zal met aangemelde sponsors overleg hebben m.b.t. diverse sponsorpakketten. 

• Mocht sponsor een voorkeur hebben voor een van de sponsorpakketten dan doet commissie voorstel aan 
hoofdbestuur K.W.C. en afd. BMX. 

• Nadat hoofdbestuur K.W.C. en afd. BMX het voorstel bevestigen, kan een sponsorcontract worden opgesteld en 
ondertekend. De sponsor gaat een sponsorcontract aan voor een periode van drie jaar. 

Bestelling en betaling 

De clubshirts kunnen worden besteld bij de contactpersoon van K.W.C. afd. BMX. Bij de bestelling dient gelijk het 
clubshirt betaald te worden. Bij geen betaling volgt ook geen bestelling.  Betaling vindt plaats door middel van 
contante betaling of per pin. K.W.C.  afd. BMX zal zorgdragen dat het bestelde clubshirt z.s.m.  wordt besteld en 
geleverd.  

Naam/nummervermelding 

De mogelijkheid bestaat om de naam en het wedstrijdnummer van het desbetreffende lid op het clubshirt te 
vermelden op de daartoe aangewezen ruimte. Op dit moment wordt er door de NFF soepel omgegaan met deze 
vermelding.  

Tijdens Nationale- en Internationale wedstrijden van de KNWU mag niet met een nummer op het clubshirt worden 
gereden. Bedenk bovendien dat de wedstrijdnummers van de NFF en de KNWU niet identiek zijn en jaarlijks kunnen 
wijzigen. 
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 Vrijgesteld van dragen clubshirt 

Teamshirt 

• Het Nationaal Team, het Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale Talenten Teams 
rijden verplicht in hun officieel geregistreerde teamkleding.  

• Leden van een bij de UCI of KNWU geregistreerd team rijden verplicht in het officieel geregistreerde shirt van 
hun team. Minimumleeftijd van een lid van een KNWU-team is 13 jaar. Uitsluitend voor geregistreerde RTC-
teams geldt een uitzondering van 12 jaar. 

Het is voor alle overige rijders van 12 jaar en jonger verboden een teamshirt te dragen en dienen dus het clubshirt 
te dragen van de vereniging. 

Indien het lid is opgenomen in een van bovengenoemd team(s), welke is aangemeld bij UCI/KNWU, dan dient het lid 
*) deze vrijstelling ieder jaar, uiterlijk vóór 15 februari, voor het desbetreffende licentiejaar bij de vereniging door te 
geven ter informatie. Dat kan via de website van de vereniging. Graag de gevraagde gegevens volledig invullen. 

*) Is lid minderjarig dan dient aanvraag via de wettelijke vertegenwoordiger, ouder/voogd, te geschieden. 

 

Vrijstelling aanvragen clubshirt voor KWC- leden 17 jaar en ouder (KNWU) en voor leden 16 jaar en ouder (NFF)  

• Voor KNWU-wedstrijden geldt de vrijstelling alleen voor wedstrijdlicentiehouders en niet voor 
startlicentiehouders én vanaf 17 jaar en ouder. ** 

• Voor NFF-wedstrijden geldt de vrijstelling alleen voor Nationale wedstrijden en alleen voor rijders 16 jaar en 
ouder.  ** 

Geldt dus niet voor rijders van NFF-regiowedstrijden: het Districtsreglement wijkt af van het Nationale reglement 
NFF. De regiorijders moeten dus altijd in het clubshirt rijden, óok 16 jaar en ouder! 

**) De vrijstelling geldt niet voor: 

Het Nederlands Kampioenschap Clubs van KNWU/NFF.  Bij deelname aan deze wedstrijden dienen alle leden in het 
clubshirt van de vereniging te rijden. 

Het lid kan, indien gewenst, vrijstelling aanvragen m.b.t. het dragen van het clubshirt van de vereniging. Deze 
vrijstelling kan worden aangevraagd, uiterlijk vóór 15 februari, voor het desbetreffende licentiejaar via de website 
van de vereniging. Graag de gevraagde gegevens volledig invullen. 

K.W.C. afd. BMX-bestuur zal in overleg met hoofdbestuur K.W.C. de aanvraag in behandeling nemen en streven om 
binnen twee weken na aanvraag, uiterlijk 1 maart van het desbetreffende licentiejaar een reactie te geven. 

 

Representatief 

De shirts dienen goed onderhouden en representatief te zijn. 

 

Leenshirt 

Leden die eenmalig een wedstrijd willen gaan fietsen of waarvan het eigen clubshirt nog niet geleverd is, kan een 
leenshirt van de vereniging gebruiken, tegen betaling van een borgbedrag. Het borgbedrag is gelijk aan de 
aankoopprijs van het clubshirt. Indien het leenshirt onbeschadigd en gewassen is ingeleverd binnen de afgesproken 
tijd bij de contactpersoon afd. BMX, zal het borgbedrag worden terugbetaald. 
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 Indien het leenshirt beschadigd is dient het te worden overgenomen /aangekocht voor het reguliere aankoopbedrag 
van het clubshirt. Er zal geen reductie worden verleend. 

 

Boete 

Het clublid is verantwoordelijk voor het volgen van de regels van de vereniging, met betrekking tot het dragen van 
het clubshirt. Bij overtreding van deze regels zal aan het clublid eenmalig een formele waarschuwing gegeven 
worden. Dit kan ook een waarschuwing/diskwalificatie zijn via de KNWU en/of NFF.   

Bij vervolgovertredingen zal het bestuur nadere maatregelen richting het clublid nemen.  

Dit kan zelfs resulteren in diskwalificatie tijdens wedstrijden en uitsluiting van deelname aan trainingen. 

Bij samenstelling van dit reglement is er rekening gehouden met de reglementen van de KNWU.  

Regels verplichte BMX Clubshirts 2021 V1.0 

Zodra nieuw reglement (2022) bekend is zullen we u informeren. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2017/05/25105029/Regels-verplichte-BMX-Clubshirts-2021-v-1.0.pdf

