Nederlandse Wielren Bond

2 Diensten voor verenigingen
De NWB levert voor haar leden een aantal diensten. Hieronder een beschrijving van een greep
uit deze diensten.

2.1 Samenwerking andere organisaties
Door de samenwerking met andere bonden is het deelnemen aan wedstrijden van al die
bonden veel geharmoniseerd. Deze harmonisatie heeft voor de NWB organisaties nogal wat
vruchten afgeworpen. De deelname is aanzienlijk gestegen. De NWB zal de contacten met die
andere bonden blijven onderhouden, zodat deze vruchtbare samenwerking kan blijven bestaan
ten voordele van de NWB leden.

2.2 Afstemming kalender
Jaarlijks heeft het bestuur overleg met andere wielerbonden, zoals de KNWU Limburg,
KNWU Brabant Zuidoost, WVAN en BWF, om de kalenders af te stemmen. Dit om zoveel
mogelijk te voorkomen dat organisaties nadelen ondervinden van anderen in de regio.
Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om de wedstrijddagen van de NWB volledig vrij te
houden, maar wel kan er dan bijvoorbeeld gesproken worden over de categorieën die in de
KNWU wedstrijden van start gaan.
Ook door het jaar heen houdt de NWB contact met de verantwoordelijken van de andere
bonden. Dit om eventueel verschoven of ingelaste wedstrijden te bespreken.

2.3 Verzekeringen
De NWB heeft collectief voor haar leden een pakket verzekeringen afgesloten. Door de
collectiviteit is het mogelijk om de leden zo goed mogelijk te verzekeren tegen een zo laag
mogelijke premie. Het verzekeringspakket bestaat onder andere uit een
Aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn de licentiehouders verzekerd tijdens alle
wieleractiviteiten (incl. onder de vlag van de NWB georganiseerde trainingen). De
wedstrijdorganisatoren zijn verzekerd tijdens de gehele organisatie, zo ook de vrijwilligers.
En alle deelnemers zijn verzekerd tijdens de NWB wedstrijden.
Daarbovenop is het mogelijk om te gebruiken voertuigen extra bij te verzekeren voor de
wedstrijddag.
Ook is er een Persoonlijke Ongevallen verzekering, welke geldt voor de deelnemers,
licentiehouders, bestuursleden en officials van de NWB.
Meer over de verzekeringen vindt u in hoofdstuk 4.
De Rechtsbijstandsverzekering geeft alleen dekking aan de NWB.

2.4 Jury
Om de wedstrijduitslagen betrouwbaar te kunnen opmaken, zorgt de NWB voor een opgeleide
en geoefende jury. De jury wordt bij toerbeurt ingezet in de kleine en grote wedstrijden. En
verder krijgen ze regelmatig opfriscursussen. Ook maakt de jury video opnames van de
aankomst, waarmee de betrouwbaarheid van de uitslagen en de snelheid waarmee ze gemaakt
worden aanzienlijk verhoogt. Soms worden opnames van twee zijdes gemaakt voor een nog
grotere betrouwbaarheid.

2.5 Website
De NWB heeft een website ingericht die tot doel heeft zoveel mogelijk informatie, zo snel
mogelijk, bij een zo groot mogelijke groep geïnteresseerden te krijgen. Op deze website zien
we naast de algemene informatie over de bond en haar leden, ook informatie over de
wedstrijden, uitslagen etc.
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De website geeft ook de mogelijkheid aan de deelnemers om zich aan te melden voor de
wedstrijden. De organisatie krijgt dan een mailtje met daarin alle nodige
aanmeldingsgegevens van de deelnemers. De organisator beantwoordt deze mailtjes en kan
eventueel nog extra info toevoegen.

2.6 Wedstrijdadvertentie KNWU Wielermagazine (vervallen)
Vanwege de steeds verder oprukkende digitalisering wordt er geen advertentie meer geplaatst
in een wielerblad.

2.7 Onderscheidingen voor bijzondere verdiensten
Een vereniging kan leden van die vereniging, die zich op een bijzondere manier hebben
ingezet voor de wielersport, voordragen voor een onderscheiding. Hiervoor is een reglement
opgesteld, wat terug te vinden is onder hoofdstuk 5.5

2.8 Vesten voor verkeersregelaars
In mei 2000 is de regeling verkeersregelaars van kracht geworden. Alle organisatoren van
wielerwedstrijden krijgen hiermee te maken. Dit omdat de gemeenten en politie vaak het
gebruik van verkeersregelaars verplicht stellen.
De organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitrusting van hun mensen en dienen daarom
ook te zorgen dat hun verkeersregelaars in de juiste kleding hun werk doen. Veel gemeenten
bieden de mogelijkheid om goedgekeurde hesjes in bruikleen te nemen. Voor de
organisatoren in gemeentes waar dat niet het geval is, of er gewoon niet genoeg hebben, heeft
de NWB een dertigtal hesjes die voldoen aan de in de wet van maart 2009 gestelde eisen van
de verkeersregelaars kleding. Deze hesjes kunnen zonder bijkomende kosten geleend worden.
Wel dient er een borg betaald te worden.

2.9 Lid worden
Lid worden van de NWB kan door je aan te melden bij het algemeen secretariaat. In
hoofdstuk 7 is een formulier opgenomen, waarin de benodigde gegevens ingevuld kunnen
worden. Dit formulier dient samen met de statuten van de vereniging opgestuurd te worden
naar het secretariaat. Ieder nieuw lid krijgt het wedstrijdgeld van het eerste door haar
georganiseerde NWB criterium retour.

2.10 Checklijsten organisaties
We hebben een aantal checklijsten samengesteld met daarin zoveel mogelijk zaken opgesomd
waar een organisatie aan dient te denken. Niet alle punten zijn bij elke organisatie verplicht.
Maar er dient minimaal over nagedacht te worden wat wel en wat niet van toepassing is.
2.10.1 Checklijst organisatie wegwedstrijden
2.10.2 Checklijst organisatie MTB-crossen/veldritten
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