
INSCHRIJVING & LIDGELD 

Beste BMX’er,  

BMX Peer is een club die actief is op competitief niveau maar evenzeer op recreatief niveau.  

Onze trainingen zijn verspreid over 4 avonden in de week, alsook worden er trainingen voorzien op 

verplaatsing doorheen het jaar. 

De BMX trainingen gaan elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag avond door van 18u t/m 21u. 

Ieder lid krijgt de kans om twee trainingen per week te komen volgen. 

Om deel te nemen aan onze clubtrainingen bedraagt het lidgeld als volgt: 

 

 € 210 Inclusief gepersonaliseerde clubtrui en BMX broek * 

 € 125 Inclusief gepersonaliseerde clubtrui * 

 € 85 Enkel lidgeld * 

 € 45 10 – beurtenkaart ** (enkel voor groep 1 van toepassing) 

 

 

*  Bijkomend verplichten we ieder lid een competitievergunning te nemen. Deze dient de rijder zelf 

 aan te vragen op de website van Cycling Vlaanderen.  

 Met deze vergunning ben je 7/7 verzekerd voor alle ongevallen die met fietsen te maken hebben, 

 niet alleen binnen de BMX maar ook in u privé leven. 

 

** Voor de beginners en recreanten is het voldoende om een recreantenvergunning te nemen bij 

 Cycling Vlaanderen, maar beginners kunnen, indien ze willen, ook onmiddellijk een competitie 

 vergunning aanvragen en betalen dan €85  

 

** De geldigheidsduur van een 10 - beurten kaart bedraagt 3 maanden, en dient te worden   

 aangevraagd via mail: info.peerbmx@gmail.com. 

 

 LET OP: Wil je meefietsen in een wedstrijd is het verplicht om een shirt aan te kopen, voor de 

 recreatieve leden bieden we ook de mogelijkheid om dit aan te kopen, het shirt bedraagt dan €45 

 en de broek €90, voor hun is deze laatste is dit geen verplichting. 
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INSCHRIJVING & LIDGELD 

 

Maandag  18.00 – 19.00 u  groep 1 (beginners en recreanten) 

Maandag  19.00 – 20.00 u  groep 2 (enkel vergunninghouders) 

Maandag  20.00 – 21.00 u  groep 3 (enkel vergunninghouders) 

 

Dinsdag  18.00 – 19.00 u  groep 4 (enkel licentiehouders) 

Dinsdag  19.00 – 20.00 u  groep 5 (enkel licentiehouders) 

Dinsdag  20.00 – 21.00 u  groep 6 (enkel licentiehouders) 

 

Woensdag afhankelijk van verhuur word het parcours vrij opengesteld  

 (gelieve hiervoor de kalender op de website te raadplegen of via onze fb pagina 

 contact op te nemen) 

 

Donderdag  18.00 – 19.00 u  groep 4 (enkel licentiehouders) 

Donderdag 19.00 – 20.00 u  groep 5 (enkel licentiehouders) 

Donderdag 20.00 – 21.00 u  groep 6 (enkel licentiehouders) 

 

Vrijdag  18.00 – 19.00 u  groep 1 (beginners en recreanten) 

Vrijdag 19.00 – 20.00 u  groep 2 (enkel vergunninghouders) 

Vrijdag 20.00 – 21.00 u  groep 3 (enkel vergunninghouders) 



INSCHRIJVING & LIDGELD 

Op regelmatige tijdstippen doorheen het seizoen, afhankelijk van hoe de planning dit toe laat 

organiseren we ook  “girls-only” trainingen. 

Dit word tijdig doorgegeven aan alle vrouwelijke rijders, op deze tijden proberen we ook nieuwe 

vrouwelijke rijders aan te trekken door te vragen in en rond de clubleden om familie en 

vriendenkring aan te spreken als zei geïnteresseerden kennen. 

 

Om even te komen proeven van de sport geven wij ook nog de mogelijkheid om enkele keren gratis 

te komen proberen, je weet pas als je het leuk vind als je het hebt kunnen doen, dus met andere 

woorden, dit is zonder verplichting van vergunning.  

In eerste instantie worden en een paar dagen ingelast los van de bestaande groepen, dit na afspraak 

met de trainers, dan kan er ook gratis gebruik gemaakt worden van een fiets en 

beschermingsmateriaal. 

De eerste lessen/proevertjes zijn dus gratis, na enkele keren vragen we dan wel bij het starten in 

groep 1, om een recreanten of competitie vergunning aan te vragen. 

LET OP:  De eerste lessen zijn dus op eigen risico niet verzekerd via de club Peer of gemeente Peer! 

Om u in te schrijven bij onze club vragen we dat u het document “ledenfiche en 

INSCHRIJFDOCUMENT”, wat u kan terug vinden op onze website, ingevuld aan ons terug te bezorgen  

via mail en het lidgeld te betalen op rekeningnummer: BE85 1430 7677 5706 met vermelding van 

lidgeld + naam en voornaam van de rijder. 

Dit document word jaarlijks terug ingevuld, ook door de bestaande leden. 

De bestelling van de kledij gebeurd gewoonlijk tegen het einde van het huidige seizoen uiterlijk in de 

maand december, let op; er word pas kleding besteld als het lidgeld betaald is eerder niet, al het 

geen dat na de vooropgestelde datum word doorgegeven kan niet van gegarandeerd worden als dit 

binnen een respectievelijk korte termijn kan geleverd worden, tijdig doorgeven en betalen is dus de 

boodschap. 

Heeft u verder nog vragen in verband met een lidmaatschap of iets dergelijks kan u ons altijd 

bereiken per e-mail info.peerbmx@gmail.com, check ook onze website www.bmxpeer.be 

of onze facebook pagina Peer BMX 

Sportieve groeten 

Peer BMX 
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