PROCEDURE VERGUNNINGEN (= AANSLUITING)
Lees aandachtig deze procedure!
Een correcte handeling zal helpen voor een snelle verwerking! En het bespaart
je ongenoegen en frustratie!
Algemeen:
Via www.BKBMO.be en via www.FROS.be kan je het aansluitingsformulier downloaden.
De club dient voor elk lid een aansluitingsformulier volledig ingevuld met de nodige
handtekeningen aan FROS te bezorgen* en aansluitend (voor de ingezonden aanvragen)
het lidgeld op de VKBM²O rekening storten.
*inclusief voor nieuwe leden pasfoto (naam achter op foto!)
De clubs kunnen gedurende het volledige jaar nieuwe leden doorgeven. Als datum van
eerste aansluiting geldt de datum van de geneesheer op het aansluitingsformulier.
Clubs kunnen gedurende het volledige jaar vergunningen hernieuwen (verlengen).
De hernieuwingsdatum volgt op de dag na de vervaldatum.
Indien een lid een jaar niet aansluit en het jaar nadien opnieuw, dan wordt dit
(behoudens uitzonderingen) een nieuwe aansluiting.
Dit kan voor kampers wel gevolgen hebben: je moet immers 3 maanden aangesloten
zijn.
Een lid moet in het begin van de laatste maand van de looptijd van zijn/haar vergunning
het nodige doen om zijn/haar verlenging in orde brengen.
De club dient er op toe te zien dat haar leden tijdig het nodige doen voor de verlenging
van hun vergunning.
FROS zal vooraf ingevulde aansluitingsformulieren aan de clubcorrespondent bezorgen.
Deze kan ze op zijn beurt te beschikking stellen aan de leden.
Personen die trainen zonder geldige vergunning zijn niet verzekerd!
Indien de persoon een ongeval heeft, dan is de club verantwoordelijk. Dit betekent dat
de bestuursleden gezamenlijk en hoofdelijk aanprakelijk zijn!
Verwerking van de vergunning:
FROS heeft 14 dagen om een opgestuurde + betaalde vergunning terug te bezorgen aan
de club. De vergunningen worden wekelijks verwerkt.




In de loop van de week worden binnenkomende vergunningen ingevoerd.
Op het einde van de week worden de betalingen gecontroleerd
De correct ingestuurde en betaalde vergunningen worden aangemaakt en naar de
club opgestuurd. (afhankelijk van aantal te verwerken veguningen kan dit
maandag of dinsdag worden!)

Scans van vergunningen:
Regelmatig vragen clubs naar een scan of bevestiging via mail dat een lid in orde is
“omdat het lid moet kampen in het komende weekend”.
Als dit komt omdat de vergunning te laat opgestuurd of betaald werd, doen we dit niet!.
De enige gevallen waarin een scan wordt afgeleverd zijn:





Het lid in kwestie is in orde maar is haar/zijn papier kwijt
De vertraging is te wijten aan het secretariaat
De vertraging is te wijten aan de Post (vb vergunning werd di verstuurd, maar is
vrijdag nog niet bij de club)
Speciale uitzonderingen

In alle voorvermelde gevallen zit het betrokken lid al in de laatste versie van de ledenlijst
die op dat moment reeds aan de scheidsrechter bezorgd werd.
Tip voor snelle verwerking!








Vergunning LEESBAAR invullen (Liefst in Hoofdletters)
Voor verlengingen gebruik maken van het vooraf ingevulde formulier
Voor een hernieuwing LIDNUMMER vermelden!
Voer de betaling van de vergunning(en) uit op het moment van verzending
Bij betaling zet je in de mededeling altijd het ‘Clubnaam’ en het ‘aantal leden’
(eventueel naam van leden indien mogelijk) waarvoor een aanvraag tot
vergunning ingezonden werd!
Betaal het juiste bedrag, dat overeenstemt met het aantal ingezonden
vergunningen.

Bij verlies:
Bij verlies van de vergunning stuurt de club een pasfoto op naar FROS en stort 5 euro op
het VKBM²O rekeningnummer met de mededeling “Duplicaat + naam en voornaam”
van persoon voor wie duplicaat aangevraagd wordt.
Na betaling wordt het nieuwe boekje aan de club verstuurd.
Adres en rekeningnummer:
Contactpersonen: Marina.Couwels@fros.be, Leen.Vanderheyden@fros.be
Verzenden van aansluitingsformulieren naar:

FROS VZW
t.a.v. VKBM²O administratie
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem

Indienen van documenten kan van maandag tot vrijdag van 14.00u tot 16.30u.
(Voorbouw: 4de verdieping!)
Rekeningnummer van VKBM²O/VKBMMO vzw : BE65 0016 7840 0696
(BNP Paribas Fortis)

