Konlnkll|k* N*d«rland«cha Wlelran Unie

i<n\vu
Polanerbaan 1 ' >
$447 GN WOCM d«ii
Tel:03480-11544

JUWBAAJVORMUI.IHR VOOR WEDSTRIJD-LICENTIE

.)e ondergetekende (naam, adres, telefoonnummer) . . . .G..H-. . ^4e.r.
Mr. Berninkstraat kx Denekamp
tel. O^l^ 7 1252
verzoekt hiermede een licentie der K.N.W.U. te mogen bekanen voor het houden van een
wielersportprograinma waarvoor de navolgende bijzonderheden naar waarheid worden verstrekt.
.. BIJZONDERHEDEN BETREETENDE DE UITSCHRIJVER
Rijwiel.Toer Club .TWENTE, _ Denekamp
(aangesloten verenigiriy)
ieraachtigde van *.
, „
,
Stichtinc; Wielerevenementen Denekamp
(comité)
ieraachtigde van « ,..SV. ". ."5
• •
.idmaatschapsnuinmer van de K.N.W.U. : , . , .2'+7. . . . ,
doorhalen wat niet van toepassing is.
i^SZONOERHEDEN BETREFFENDE HET PROGRAMMA
-laats waar de wedstrijd wordt verreden. . .Recreatiep.ark .'t.Goor te. Denekamp
Dag (en) en uur van aanvang

Z0 n d

Start en tmxsh zijn gelegen

^.^V^^^F^^M0^}??^ .'.*. ???^". P.*??****

Lengte vcin het parcours . . . .

. . . ?g. .? .^uari .1983,. ff^vang 11 .30 uur.

%
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.'ötTt

Ts het parcours goedgekeurd door het distriktssportkommissielid? (zo ja, wanneer,) Ja " '970
neen
Wordt een voorwedstrijd voor de jeugd verreden?
Gewenst aantal
Aanvang
l'otaal af te leggen afstand door
deelnemers
1. beroepsrenners
1 uur + 1 ronde

b. amateurs

15.00 uur
1. .-.-••••^«

7. junioren

^P.lPie.t.1 ronde

13.30 uur

i. nieuwelingen

2^. rnj-riji". ^ ronde

12.30 uur

i, veteranen
^^^Fe s

«••••««••M

»»••.•••

..*..«•«-.•.

•»»....«

.7.5

60
60

80

j. liefhebbers + veteran^ü. .3P. Jjij.p.+ 1 ronde .22i^.uur

:s er een bijzonder reglement voor de wedstri jd (en) . . . . .".".
Zo ja, dan uiterlijk 50
iagen vóór de wedstrijd een exemplaar ter goedkeuring voorleggen aan de sportkcmmissie,
renzij het reglement reeds eerder werd goedgekeurd.
Vorm(t)(en) de wedstrijd(en) een onderdeel van een ander dan een wielersportprogramma .neen
/an
Wen^t u vóór,

ter afwisseling of tijdens de pauze van de wedstrijd(en) nog andere sporten

of publieke vermakelijkheden toe te laten? Zo ja, welke

ffj*. li?Jf JfJ*???,!:^:.^!^:,,.

Hoeveel bedraagt de hoogste entreeprijs? . . .*. .<ir.
Eventuele bi jzonderheden ....
•
■
Bij deze wedstrijd zal wel/^gjBBB mechanische muziek worden voortgebracht.
3. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE PRIJZEN
(Welk schema, ereprijzen en vermelding van een eventueel klassement)
as schema I; c: schema I: d: schema Nieuwelingen; g: schema Liefhebbers

O

ïeschiedde zulks co naan
anae^ "^^^ ^^^
Stxcht. Wielereva.e.en.en,
. G.H. .Meijer.,. Mr.. Bernink.straat 4 .te.penekam? naneB?. ?*
oer q iro/bank/kas betaald 'ioor
F«' y
npr airo/bank/kas/ betaald door
•• •
dstn jdqeld op
V '; M w u
hare orqanen, leden, aangesloten verenigingen,
.„vrage- verklaart tegenover de K-N-W-U' ' har^ .0^"
' onherroePel i 1k de statuten,
., „,hr: .vc-. en binnen- en buitenlandse licentiehouders ^^ ^
gingen, en de andere
,,, .om.r„ instruKties. daarin op .ett.ge ^^ ^e neJn ^ L erkennen
„,. : ,!,. K.tl./.'.U., har- o-ganen or leden als 20°f"^ J
. .L, ,.)t i r n „ls voor zich
.1:-ölt;il..r on .andelir^en. e. all. daaruit -ortvloe^o^ .^.^^
erkennen er. verbindt zich nezc stipx
•dv no
aartiorx(soni op .i

,....■

Handtekening

f,J..M.. .yau-Peth.». Aam^n? .het.
Denekgimp.,. J. de.c.-.

.

stichtingsbestuur.

19 82..

.KbANGRIJK VOOR DE AANVRAGER
„it Formulier behoort tenminste 50 dagen voor de eer

wedötnjdlfin)

te worden

^^oli.ik en bevredigend zijn ingewld^
waarborgen niet dat de vergunning voor
,. oo.; volledig en bevredigend ^^Vn^t al heeft het distriktssportkommissielid
... wed-trijdCen) zal ^rden verleend ook niet ^^^^^^^ bij het dagelijks bestuut
hier
™^ent berust
ton.slig geadviseerd. De beslissing
den kan verbinden.
.1 de'sportkcmmissie, die aan ** ™^£*£™t£Mn allen te vermelden, dat de
6. Programma's, réklamebilietten en a^0"f ^"^„^ van de K.N.W.U.
^dStrijd(en) word(t)(en) gehouden 0^"nf .^^schrijvlr de sportkcxnmissie uiterlijk acht
,; op gevaar van gestraft te worden d ent de -tschrij
£„ ^ vollediqe opgave van

1
TJX., «»«.«
.«. ■"^«•^^Sr.
*: r^l-.n"lr l„.ehrljv.n, ccand ee„
1
h

Lr,;;; ,.^'i ::-rrafs Lrh^vrnr:"ageaCcePt.ta, teSP. a,.»- ^ ™
,, ,
,ll.l«l in te zenden aan het unieburean.
■.^Z. «;«™V.EN VAH HBTT M^KTSSPORTK^HISSÏEMO,
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