
 
 
 
 

Informatie   omtrent   het   lidmaatschap   van   "Juliana"  
 
Het   Juliana   Bicycle   Team   is   opgericht   in   1909,   het   geboortejaar   van   prinses   Juliana,   vandaar  
de   naam   van   de   vereniging.   De   vereniging   is   bekend   in   binnen-   en   buitenland   en   uniek   op  
het   gebied   van   fietsacrobatiek.   Er   worden   shows   gegeven   op   allerlei   manifestaties,  
variërend   van   braderieën   tot   sportgala's   met   tienduizenden   toeschouwers.   De   show   en   het  
materiaal   is   door   de   leden   zelf   ontwikkeld   en   nergens   ter   wereld   wordt   het  
kunstfietsen   in   deze   vorm   beoefend.  
 
Binnen   de   vereniging   wordt   door   een   viertal   groepen   actief   het   kunstfietsen   beoefend.  
Drie   jeugdgroepen   en   een   A-selectie.   De   drie   jeugdgroepen   zijn   elk   samengesteld   uit   circa  
10   personen.   Alle   jeugdleden   beginnen   in   de   D-groep   dit   om   enerzijds   het   kunstfietsen   te  
leren   en   anderzijds   vast   te   stellen   wat   het   niveau   van   reeds   opgedane   vaardigheden   is.  
Afhankelijk   van   de   vaardigheden   kan   men   vervolgens   doorstromen   naar   de   C   of   B-groep.  
De   basis   van   het   kunstfietsen   bestaat   uit   het   berijden   van   een   "eenwieler"   vanuit   deze  
basistechniek   worden   de   overige   vaardigheden   uitgebouwd.  
 
De   jeugdgroepen   trainen   wekelijks.:  
D-groep   donderdagavond   18.30   uur   tot   19.30   uur  
C-groep   dinsdagavond   19.00   uur   tot   20.00   uur  
B-groep   vrijdagavond   19.00   uur   tot   20.15   uur.  
Tijdens   de   schoolvakanties   zijn   er   geen   trainingen   van   de   jeugdgroepen.  
 
Als   uw   kind   lid   wil   worden   van   onze   vereniging   dan   verzoeken   wij   u   het   bijgaande  
aanmeldingsformulier   in   te   vullen   en   deze   in   te   leveren   bij   een   van   de   jeugdtrainers.  
 
De   contributie   voor   jeugdleden,   tot   en   met   16   jaar,   bedraagt   Euro   42,00   per   jaar.  
Omdat   het   aantal   leden   per   jeugdgroep   is   gelimiteerd   kan   het   zijn   dan   uw   kind   op   de  
wachtlijst   wordt   geplaatst.   Aspirant   leden   mogen   3   (proef)   trainingen   meedoen   voordat   de  
definitieve   indeling   in   een   jeugdgroep   plaatsvindt.  
 
Omtrent   definitieve   plaatsing   of   overige   vragen   kunt   u   contact   opnemen   met   een   van   de  
onderstaande   trainers:  
-   Willem   Janssen   tel.   06-42819186  
-   Judith   van   Rens   tel.   06-28979188  



 
Om   de   trainingen   nog   beter   te   laten   verlopen   en   nog   meer   plezier   uit   de   trainingen   te   halen,  
willen   we   jullie   aandacht   vestigen   op   een   aantal   gedrag-   en   omgangsregels:  
 
●    Toeschouwers  
We   merken   dat   de   kinderen   afgeleid   worden   door   de   aanwezigheid   van   toeschouwers   op   de  
banken   in   de   sportzaal.   We   willen   graag   de   volle   aandacht   geven   aan   de   fietsers.   Uiteraard  
bent   u   altijd   van   harte   welkom   om   de   vorderingen   van   uw   (klein)kind   te   volgen.   Boven   in   de  
ontmoetingsruimte   is   voldoende   ruimte   om   naar   de   verrichtingen   in   de   sportzaal   te   kijken.  
 
●    Haardracht  
Vanuit   sportief   oogpunt   en   de   veiligheid   van   elkaar   verwachten   wij   dat   fietsers   met   lange  
haren,   hun   haren   tijdens   trainingen,   optredens   en   optochten   in   een   lage   staart   dragen   (geen  
vlecht).  
 
●    Uniformiteit  
Voor   een   uniforme   uitstraling   tijdens   optredens   en   optochten   vragen   wij   u   dat   uw   kind   witte  
sportsokken   en   witte   sportschoenen   draagt.   Een   aantal   gekleurde   strepen   op   de  
sportschoenen   wordt   niet   als   hinderlijk   ervaren.  
 
●    Afmelden  
Is   uw   kind   verhinderd   om   te   trainen,   dan   dient   u   minimaal   1   uur   voor   de   training   bij   de   trainer  
telefonisch   af   te   melden.  
 
●    Aanwezigheid  
Kunstfietsen   is   een   teamsport.   In   het   belang   van   de   groep   en   de   bevordering   van   het  
ontwikkelen   van   vaardigheden,   vinden   wij   een   minimale   opkomst   van   55%   rechtvaardig.  
Probeer   uw   kind   te   motiveren   om   naar   de   training   te   komen   en   maak   een   weloverwogen  
besluit   als   u   hem   of   haar   moet   melden.  
 
●    Tijdigheid  
Om   op   tijd   te   kunnen   starten   met   de   training,   verwachten   wij   uw   kind   minimaal   5   minuten  
voor   aanvang   in   ons   clubgebouw.  
 
We   rekenen   op   uw   begrip   en   hopen   op   deze   manier   uw   kind   nog   meer   aandacht   en   plezier  
te   kunnen   geven   bij   het   beoefenen   van   de   kunstrijwielsport.   Voor   vragen   kunt   u   altijd   terecht  
bij   de   trainers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aanmeldingsformulier   voor   het   lidmaatschap  
 
Wij   verzoeken   u   de   onderstaande   gegevens   compleet   in   te   vullen.  
 
Voornaam:  ________________________________________  
Achternaam:  ________________________________________  
Adres:  ________________________________________  
Postcode:   ________________________________________  
Woonplaats:  ________________________________________  
Telefoonnummer:  ________________________________________  
Geboortedatum:  ________________________________________  
Email   adres:   ________________________________________  
 
Omdat   de   trainers   zo   goed   mogelijk   voorbereid   willen   zijn,   verzoeken   wij   u,   indien   van  
toepassing,   middels   de   onderstaande   strook   de   noodzakelijke   informatie   te   verstrekken.  
 
Zijn   een   van   de   volgende   medische   indicaties   van   toepassing:  
-   Epilepsie   ja/nee  
-   Astma   of   bronchitis   ja/nee  
-   Wagenziekte   ja/nee  
-   Overig   te   weten:   ___________________________________________________________  
 
Tevens   verzoeken   wij   u   de   volgende   informatie   in   te   vullen   in   verband   met   de   betaling   van  
de   contributie.  
 
Machtiging   t.b.v.   automatische   incasso   contributie.  
Ondergetekende   verleent   hierbij   tot   wederopzegging   machtiging   aan   Juliana   Bicycle   Team  
om   vanaf   (datum)   _______________  
Euro   42,00   per   jaar   af   te   schrijven   van   bank   of   giro.  
Rekeningnummer:   ________________   Banknaam:   _____________________  
Handtekening:   ________________   Datum:   ______________________  
 


