x-treme.sec@zeelandnet.nl
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Mountainbike | KNWU <Mountainbike@knwu.nl>
donderdag 24 december 2020 09:35
Mountainbike | KNWU
Service | KNWU; Wedstrijden | KNWU
Powerpoint evaluatie LJC + Concept kalender MTB
Evaluatie LJC 2020.pdf

Goedemorgen organisatoren,
Zoals beloofd nog een berichtje voor de kerst met wat informatie. In de bijlage vinden jullie de powerpoint van de
evaluatie.
Op dit moment zijn we nog de laatste hand aan het leggen aan het reglement, deze zal in het nieuwe jaar
gepubliceerd worden op; https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/reglementen-mountainbiken. Mogelijk dat
er nog een wijziging kan zijn in het aantal beste wedstrijden dat meetelt voor het NK, dit is afhankelijk van het aantal
wedstrijden dat we definitief op de kalender gaan hebben.
De concept kalender is zojuist gepubliceerd op onze website via; https://www.knwu.nl/nieuws/kalendermountainbike-2021.
Wanneer je je wedstrijd nog niet hebt aangemeld in mijnKNWU, graag het verzoek dit alsnog te doen. Mocht je er
niet uitkomen kan mijn collega Robert (wedstrijden@knwu.nl) je verder helpen om te kijken waar het niet goed
gaat.
Mochten jullie vragen hebben hoor ik het graag.
Ik wens jullie allen fijne feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Mariska Bosschert
Medewerkster Competitie- en Wedstrijdzaken | Wedstrijdsport
Tel. +31 (0)85 070 1916

Papendallaan 49
6816 VD Arnhem
www.knwu.nl

Van: Mountainbike | KNWU
Verzonden: donderdag 17 december 2020 14:16
Aan: Mountainbike | KNWU <Mountainbike@knwu.nl>
CC: Service | KNWU <service@knwu.nl>; Wedstrijden | KNWU <wedstrijden@knwu.nl>
Onderwerp: LJC evaluatie 2020 - 16 dec
Goedemorgen allen,
1

Voor degene die gisteren aanwezig waren bij de evaluatie dank voor jullie aanwezigheid. Fijn dat we op deze manier
hebben kunnen vergaderen. Zoals afgesproken zou ik nog wat extra informatie over onze lidmaatschappen en
licenties versturen. De kalender, presentatie en reglement volgen later waarin ik ook de wijzigingen zal beschrijven
zoals gisteren afgesproken.
Hieronder vinden jullie een beschrijving van de verschillende lidmaatschappen/licenties met de link waar je meer
informatie kan vinden;
KNWU-lidmaatschap; Elk lid van de vereniging moet in bezit zijn van een KNWU lidmaatschap. Op deze manier zijn
de leden verzekerd bij trainingen die door de club zijn georganiseerd. Meer informatie hierover en een overzicht
welk lidmaatschap of licentie je nodig hebt voor activiteit x vind je op; https://www.knwu.nl/lid-worden.
Startlicentie; Wanneer je een KNWU-lidmaatschap hebt, kun je met een startlicentie deelnemen aan de FUNklasse,
club/ interclubwedstrijden, BMX-afdelingswedstrijden en het NK Clubs. Dit zijn laagdrempelige wedstrijden waarbij
je niet direct veel wedstrijdervaring nodig hebt. Met deze wedstrijden kun je ervaring opdoen om later mogelijk deel
te nemen aan nationale wedstrijden. De startlicentie is een kalenderjaar geldig. Meer informatie hierover vind je op:
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/startlicentie.
KNWU Licentie: Met de KNWU licentie kun je deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden (tevens de
wedstrijden waar je met een startlicentie mag starten).
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/jeugd
Deelname LJC
De LJC is een nationale competitie voor de MTB jeugd. Daarom is het vanaf 2021 het alleen mogelijk om met een
KNWU (wedstrijd) licentie jeugd te starten bij de LJC wedstrijd.
Het antwoord op de vraag van gisteren is een Daglicentie mogelijk?
Het antwoord hierop is nee, echter mocht je vanuit je club leden hebben die graag bij de eigen club een LJC
wedstrijd willen meedoen kunnen ze gebruik maken van een dag-startlicentie. Meer informatie hierover vind je op;
https://www.knwu.nl/lid-worden.
Ik hoop jullie zo geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Mariska Bosschert
Medewerkster Competitie- en Wedstrijdzaken | Wedstrijdsport
Tel. +31 (0)85 070 1916

Papendallaan 49
6816 VD Arnhem
www.knwu.nl
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