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AANVRAAGFOFiMULIER VOOR WEDSTRIJD-LICENTIE

G.H.Mei j er
De ondergetekende (naam, adres, telefoonnummer)
*. .':
Mr. Berninkstraat k
7591 TL
Vt anekamp^ _ Tel.^ 0.5^1 3-/232

-•

verzoekt hiermede een licentie der K.N.W.U. te mogen bekonen voor het houden van een
wielersportprogramma waarvoor de navolgende bijzonderheden naar waarheid worden verstrekt.
1. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE UITSCHRIJVER
Gemachtigde van „..MfcifhT???. P-1^- 7}>?PPP*,. .D.eP,eKamp. . . . (aangesloten vereniging)

htiade van

Stichting^ Wielereyenementen# t Denekani^

Lidmaatschapsnnmraer van de K.N.W.U.: t t 2A.7. .....
Dc^^ialen wat niet van toepassing is.
2^^ JZONDERHEDEN BETREFFENDE HET PROGRAMMA
^ ^^^-i^i wordt
,,^rrn- verreden
varra*ar, Recreatiepark
3
Plaats waar de
wedstrijd
r

..,.., (comité)

't Goor te Denekamp
•*•

???*??.' ?. Aa.n}I.a.r.i. .1;).8.4.'. .a.a.n.V.a.nA A1.'.0.0. .u.u.r. . .

Dag (en) en uur van aanvang

. . . ?f^F^i1.m!^.eh^^r.a.a.t/.R.e.C.^.e.a.t.i.e.P.a.^.k. .'.*. .G.0.0.r. .D.e.n.e.kara.P. •

Start en finish zijn gelegen
Lengte van het parcours ....»-

£■..•''•

?• -1".-

Is het parcours goedgekeurd door het distriktssportkonmissielid? (zo ja, wanneer,) ja ^73
Wordt een voorwedstrijd voor de jeugd verreden?
ggpneen
Totaal af te leggen afstand door:
Aanvang
Gewenst aantal
deelnemers

a. beroepsrenners
b. amateurs
c. junioren
d. nieuwelingen

J^ #uur# ^

1

ronde

J^.OO^uur

ho min. + 1 ronde 13.00 uur
2 5 min.

+ 1

ronde 12.00 uur

e.^fceteranen

«...••■.«-.

........

f.

••..••«•..

»».....

v jies

g. liefhebbers

+veteranQa.

30. W-n +1

rondQ.1 ],£)£» uur

••••■•^«^••^5,

......
mmm

60

._..6Q

80

Is er een bijzonder reglement voor de wedstri jd(en)
f-.-%
Zo ja, dan uiterlijk 50
dagen vóór de wedstrijd een exemplaar ter goedkeuring voorleggen aan de sportkanmissie,
tenzij het reglement reeds eerder werd goedgekeurd.
Vorm(t) (en) de wedstri jd (en) een onderdeel van een ander dan een wielersportprogramma .neen
van
Wenst u vóór, ter afwisseling of tijdens de pauze van de wedstrijd(en) nog andere sporten
of publieke vermakelijkheden toe te laten? Zo ja, welke TïilP. J,q.^B .tFJ-P.^.c.^QS?. 7.-A-. .>ieugd
Hoeveel bedraagt de hoogste entreeprijs? .^1». .5.^00
Eventuele bijzonderheden ....
«
•
Bij deze wedstrijd zal wel/^j^mechanische muziek worden voortgebracht.
3. BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE PRIJZEN
(Welk schema, ereprijzen en vermelding van een eventueel klassement)

.AiSPh^rpsi. .I.L.P.J. .5?b.ejn4. .1.;..d.:. .scljema NiAUVeXi-ngeni . e^..s.cih§gia. ^.i^behbers.

o

I

4. WAARBORGSOM EN WEDSTRIJDGELD
Werd de waarborgsom en/of het wedstrijdgold door u gestort, of qeschieode ;ulks op naam
van een ander (persoon of jpsnaMMtMSCb? Juiste naam vemelden) .
■ G.H... -Mei-jer,- Mr. Be-Fnink-stra-at k te • De-nekarap • nainena •deSticht-.W?eiereverrementen
per g Lro/bank/kas bet i-ild ■!■,<.•

Wacirborgbooi op

W • i:;f. n jdgr.ld op
per g Lro/bank/kas, betaald door
\.-'A-r^t' verklaart teqenover de K.N.W.U., harr organen, ledon, aangesloten verenigingen.
;•! .v.hrj ivc »;■: on bi.r.r.-r.- f.,, buitenlandse licentiehoujors onherroepeli 1k dn statuten,
;-.g 1. s'-ru.^r , Instvuki-.'.€«, üaarin O-J woctige wij?e aan te brnnqen wijzigingen, en de andere
,. ;: .(o i-.f. .■.■.rj . , n^r.-- o-gancn c-r leden -ais zori-2niq g?rann'i no nemen of te erkennen
' uu nanri^l.i ..o-e.' er allf- daaruit ycjortvloeienie v. "vM'-MMruj'-n «Is voor zich
^ i.
,
H'i •■ : <.v-Korineri er verbindt zier; oezc scipt te ZUAJH! n>il» ven.
FlandtekcniiKj

B,B. M-.- -Lef-eFink- -sec^etar-i-s
Dejiekamp,30.-okt-.

198.3.

I:!,AIM(.;KIJK. VCXDR DE AANVRAGER

Dit formulier behoort tenminste 50 daqen voor de eerst.- wedstrijd lm) te wor ien
pozenden via het distriktssportkciiimis.';ielid in uw rayon.
Do::o aanvraag zal niet in behandeling worde" .encmen, al joron* de vcneiste waarborqson:
ir het. bezit van de penningmeester van de K.N.W.U. is.
■. Deze aanvraag zal ook niet in behandeling worden genomen, alvorens het vereiste wedstrijdg«5ld in het bezit is van de penningmeester van de K.N.W.U.
•. Kvemir. zal deze aanvraag in behandeling worden genomen, indien niet alle vragen
_;a_0'.-l i. ik en bevredigend zijn ingevuld.
■. <•>.-.,: volledig en bevredigend ingevulde formulieren waarborgen niet dat de verq;inning voor
iv wedstrijd(en) zal worden verleend, ook niet al heeft het distriktssportkommissielid
gunst Lq geadviseerd. De beslissing hierontrent berust uitsluitend bij het dagelijks bestuur
'ar de sportkommissie, die aan de vergunning bijzondere voorwaarden kan verbanden.
G. Programma's, reklamebiljetten en aankondigingen dienen allen te vermelden, dat de
^kdstrijd (en) word(t)(en) gehouden onder de reglementen van de K.N.W.U.
TT Op qevaar van gestraft te worden, dient de uitschrijver de sportkemmissie uiterlijk acht
:agen voor de aanvang van de wedstri jd (en) in het bezit te stellen van vollediqe opgave van
,-mri, (dlTibetiscb gerangschikt) en licentienummers der deelnemers en de eventuele reserv
,U-j. Ije met op deze lijst voorkomen, mogen niet aan de wedstrijd (en) deelnemen, behoudene
,c.hr i.f telijko dispensatie van de sportkommissie. Een dergelijke opgave dient gelijktijdig
'e worden verstrekt aan het distriktssportkommissielid.
-7. Do uit schrijver is verplicht aan de renners, die reglementair inschrijven, ongaand een
'.•evestiging te zenden, dat de inschrijving werd qeaccepteerd, resp. dat zulks niet het
Il 'Wrl 1

A'.JS .

:. fV? uil ~'hi ijver is verplicht binnen drie daqen na afloop van de wedftt 1 jd(oi) de
..ll'-dige uitslag in te zenden aan het uniebureau.
;VKN11lr:i.h OtMKRKINGEN VAN HET DISTRIKTSSPORTKCMMISSIELID:

Handtekening van hel distriktssportkommissiolid

:>•-|),t<';i dist r ik tssp'-rtkcnimi ssielcden worden dringend vei Xfuid <)it formulier
r.i.r ...or akkoord getelend aan het un'eburean p te zendfit, imlien niet allo
vr i e •■ ■••. 1 i edj.) •■n of v r e.'iqc-nd /IJM Iv.inl w?fi d.

