
 

 

 

 

 
 

Zetel: Diestersteenweg 51 – 3545 Halen 
 RPR Antwerpen – afdeling Hasselt 

Halen,  oktober  2020 

Beste sportmakker, 
Het wielerseizoen 2020 is ten einde. Breng tijdig je lidmaatschap bij onze club en/of 
de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) in orde. Wat moet je hiervoor doen? 
 
Als je actief lid van Het Zilveren Wiel wil zijn in 2021, en daarbij wil genieten van 
onderstaande voordelen: 
- deelname zondagse ritten + bijhorende puntenvergoeding 
- puntenvergoeding voor gereden VWB-ritten en hulp bij onze organisaties 
- clubkledij + bijhorende vergoeding 
- uitnodiging algemene vergadering 
- uitnodiging eindejaarsactiviteit (op dat moment apart te betalen) 
- alle onderstaande voordelen van het VWB-lidmaatschap 

stort dan in november het bedrag van 42€ op rekening BE92 0015 1338 6623 van 
“WTC Het Zilveren Wiel vzw” met vermelding lidmaatschap 2021. 
Een VWB-mail in verband met verlenging mag je dan negeren. Wij brengen het VWB-
lidmaatschap ter waarde van 32 € verder in orde voor jou. 

 
Als je lid wil blijven van de VWB, maar geen actief lid meer wil zijn van Het Zilveren 
Wiel, verleng dan zelf je VWB-lidmaatschap (aan de hand van de mail die de VWB 
verstuurt in de loop van nov/dec, of rechtstreeks via de VWB-website). Hierbij geniet 
je enkel van onderstaande voordelen: 
- één bedrag voor het ganse gezin 
- verzekering op individuele en georganiseerde ritten 
- korting op inschrijvingsgeld bij VWB-organisaties 
- attest voor (gedeeltelijke) terugbetaling lidmaatschap via ziekenfonds 
- VWB-magazine (in de brievenbus of online) 
- pechbijstand 
- volledige lijst VWB-voordelen: https://www.vwb.be/76/Ledenvoordelen 

 
Bij verlenging ontvang je geen nieuwe lidkaart, de huidige kaart blijft gelden. 
Bij inschrijving op een VWB-organisatie toon je ofwel je bestaande lidkaart, ofwel je barcode 
op de VWB-website via smartphone, ofwel je identiteitskaart (als je je rijksregisternummer 
ingegeven hebt op de VWB-website). 
Verlengingen worden bevestigd via e-mail en je kan ook de VWB-website raadplegen om na 
te gaan of je lidmaatschap in orde is. Bijkomend ontvang je een schriftelijke bevestiging bij 
het magazine dat volgt op de datum van je betaling. 

 
Alvast bedankt en tot volgend jaar 
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