
 
 

Informatie over het jeugdlidmaatschap 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 internationale 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 drietal groepen actief het kunstfietsen beoefend. Twee 

jeugdgroepen en een A-selectie. Men start in de eerste jeugdgroep (de C-groep) om het 

kunstfietsen tot een bepaald niveau te leren. Afhankelijk van de vaardigheden kan men 

vervolgens doorstromen naar de tweede jeugdgroep (de B-groep). De basis van het 

kunstfietsen bestaat uit het berijden van een "eenwieler". Vanuit deze basis worden de 

overige vaardigheden uitgebouwd. 

 

De jeugdgroepen trainen wekelijks:  

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 dit in te leveren bij een van de jeugdtrainers. De 

contributie voor jeugdleden, tot en met 16 jaar, bedraagt Euro 52 per jaar. 

 

Om de trainingen goed te laten verlopen, vragen we aandacht voor een aantal gedragen 

omgangsregels die wij hanteren: 

 

● Toeschouwers 

Kinderen worden snel afgeleid door de aanwezigheid van toeschouwers op de banken in de 

sportzaal. Om die reden vragen we u geen plaats te nemen in de sportzaal tijdens de 

training. Dat neemt niet weg dat u 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 verwachten wij dat fietsers met lange haren, hun 

haren tijdens trainingen, optredens en optochten in een lage staart dragen (geen vlecht). 

 

● Uniformiteit 



 
Ten behoeve van een uniforme uitstraling tijdens optredens en optochten vragen wij u dat 

uw kind witte sportsokken en witte sportschoenen (eventueel met een aantal gekleurde 

strepen) draagt. 

 

● 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, gaan wij uit van een minimale opkomst van 55% van de 

traingen. Probeer uw kind te motiveren om zoveel mogelijk naar de training te komen en 

meld niet te lichtvaardig af. 

 

● Tijdigheid 

Om op tijd te kunnen starten met de training, verwachten wij uw kind minimaal 5 minuten 

voor aanvang van de training in ons clubgebouw. 

 

We rekenen op uw medewerking en hopen op deze manier uw kind optimale aandacht en 

plezier te kunnen geven bij het beoefenen van de kunstrijwielsport. Voor vragen kunt u altijd 

terecht bij de trainers.  

- Willem Janssen tel. 06-42819186  

- Judith van Rens tel. 06-28979188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap 
 

Wij verzoeken u de onderstaande gegevens compleet in te vullen. 

 

Voornaam:   ________________________________________ 

Achternaam:   ________________________________________ 

Adres:    ________________________________________ 

Postcode:   ________________________________________ 

Woonplaats:   ________________________________________ 

Telefoonnummer:  ________________________________________ 

Geboortedatum:  ________________________________________ 

Emailadres:   ________________________________________ 

 

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: ___________________________________________________________ 

 

Verder 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 52,00 per jaar af te schrijven van bank of giro. 

Rekeningnummer: ________________ Banknaam: _____________________ 

Datum: ______________________ 

 

Handtekening: ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Toestemmingsverklaring (in te vullen door het jeugdlid)  

 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag kunnen informeren over 

de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes van 

optredens en andere verenigingsactiviteiten waarop u mogelijk te zien bent op social media 

en de website plaatsen.  

 

Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Met 

dit formulier geef ik, …………………………………………………… (verder: ondergetekende), 

Kunstrijwielvereniging Juliana 1909 (verder: de vereniging) toestemming om gegevens over 

mij te verwerken.  

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 

gegevensverwerkingen:  

 

● Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Social media en de 

website.  

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen en 

gegevens. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 

toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 

Naam 

……………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum 

……………………………………………………………………………………………………………

Datum 

……...…………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient 

deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.  

 

Naam ouder/voogd 

……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd 

…………………………………………………………………………………………………………… 


