
 Inschrijfformulier Jeugd 2019 FTC Marknesse (leeftijd vanaf 8 

tot 18 jaar) 

    

 

  Graag dit formulier compleet ingevuld mailen naar jeugd@ftc-marknesse.nl   
 

                     Voornaam + achternaam    :________________________________ 
 
                     Voorletters + geslacht         :________                                M / V 

 
Naam ouder/verzorger       :_______________________________ 
 
Adres            : _________________________________    
 
Postcode + Woonpl. : ______    _________________________ 
 
Telefoon         : _________________________________ 
 
Mobiel (ouder/verzorger)    :_________________________________ 
 
E-Mail           : _________________________________ 
 
Geboortedatum  :_________________________________ 
 
IBAN nummer  :_________________________________ 
 
Datum eerste training. :_________________________________ 
 
 
Lidmaatschapsvormen 01-01-2019 tot en met 31-12-2019: Tarief 
 
O     FTC Marknesse basislidmaatschap jeugd    € 35,00 
 
O     FTC Marknesse + KNWU basislidmaatschap jeugd            € 45,00 
 
 

     
 
Handtekening: …………………………      
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 Inschrijfformulier Jeugd 2019 FTC Marknesse (leeftijd vanaf 8 

tot 18 jaar) 

    

 

 
Toelichting 
 

 

 
KNWU Basislidmaatschap 
Het Basislidmaatschap is onderworpen aan de reglementen en instructies van de KNWU. 
Het Basislidmaatschap is onder de op de www.knwu.nl gepubliceerde voorwaarden verzekerd tegen 
Wettelijke aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, alsmede Persoonlijke Ongevallen. 
Bij claims dient men zich uitsluitend te wenden tot:  
Telefoon: (030) 287 47 10 
E-mail: verzekeringen@utrecht.rabobank.nl  
U kunt dan vragen naar Erika Bakker.  
Het Basislidmaatschap KNWU en de dekking middels de KNWU verzekering gaat in na betaling op de dag 
van ondertekening. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat het formulier getekend moet worden door 
een ouder of voogd. 
 
Licentie KNWU 
KNWU heeft verschillende licentie vormen om wedstrijden te rijden. Voor een licentie worden extra kosten in 
rekening gebracht door de KNWU aan het lid. (dus niet via FTC Marknesse.)  
Voor meer informatie over licenties: http://www.knwu.nl/leden/wedstrijdlicenties.html  
Aanmelden voor licentie kan als je een basislidmaatschap FTC + KNWU hebt. 
 
Proeflidmaatschap 
Indien je een paar keer mee wil fietsen om te proberen en je wilt verzekerd zijn dan kun je bij de KNWU een 
proeflidmaatschap aanvragen via de website van de KNWU http://sportief.knwu.nl/proeflid/  
Lidmaatschap beëindigd automatisch aan het einde van het kalander jaar en verrekening vindt plaats 
middels automatische incasso door de KNWU.  Proeflidmaatschap gaat buiten FTC Marknesse om. 
 
FTC Jeugd 
De leeftijd die wordt gehanteerd bij de jeugdafdeling van FTC-Marknesse is van 8 tot 18 jaar.  
Tarieven van lidmaatschap voor jeugd zijn dan ook van toepassing tot 18 jaar.  
 
Beëindiging lidmaatschap 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met jeugd@ftc-marknesse.nl. Lidmaatschap wordt jaarlijks 
automatisch verlengd. Beëindiging van lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden voor  
1 oktober van het nieuwe seizoen aan leden@ftc-marknesse.nl of per post  
t.a.v. Jos Straathof, Dr. M Rijkenhof 4, 8316 CZ Marknesse. 
 
Veiligheid van de deelnemers staat hoog in ons vaandel en wij zullen daar voortdurend op letten. Deelname 
aan onze activiteiten gebeurt op eigen risico. FTC-Marknesse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade of letsel als het gevolg van deelname aan onze activiteiten.  
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