
VLAAMSE BOND VOOR RIJWIELTOERISME 

BESTELLING BONDSMEDAILLES 2018. 

 
Je wenst je bondspalmares van 2018 te laten homologeren en de overeenkomstige bondsmedailles te bestellen. 

Ga dan als volgt te werk. 

 
1   HOMOLOGATIE VAN JE PALMARES 

     Herlees alle voorwaarden voor het verkrijgen van de medailles in je elektronisch vademecum  

    op de website www.vbr-vlaanderen.be onder downloads. 

2  VUL HET FORMULIER NAUWGEZET IN 

    Download dit formulier, vul het nauwkeurig in en stuur het naar je provinciale afgevaardigde: 

- West-Vlaanderen: Julien Prinsier, Luchthavenstraat 33, 8400 Oostende 

 of  julien.prinsier@telenet.be 

 - Vlaams-Brabant: Harry Clavelle, Kaarlijkstraat 22, 1860 Meise  

  of  h.clavelle@skynet.be  

-  Oost- en Zeeuws-Vlaanderen: Wilfrid Herremans, Heirweg 28, 9506 Idegem(Geraardsbergen) 

of wilfrid.herremans@skynet.be  

 3 BESTELLING MEDAILLES 

 Na het invullen van je palmares, volstaat het bij de medailles die je wenst te bekomen, in de  

 kolom “Bestel” een  X te zetten en de identificatiegegevens onderaan te vervolledigen. 

Stort tegelijkertijd het totale bedrag op rekening 779-5985692-50 of  IBAN BE86 7795 9856 

9250 van de VBR, Ronkenburgstraat, 30 te 9340 Lede, ten laatste vóór 1 december 2018. 

    

 

MEDAILLES  2018                                                                               BESTEL 

                                                                                                                   

Federale medaille            Aantal brevetten: …...........   Aantal km: ……………      € 10,00      … 
Medaille 5000 km      Aantal km:   …….…..                                                        €  13,00      …   

10de Federale medaille    ………………………………………………………..     Gratis        …        

Federale hoop              Geboortedatum:   …/…/…..        ……………………..     Gratis        …      

Ridder in de Orde van de Fiets: leden. ………………………..………………….. € 17,00      … 

(100.000 km tot 159.999 km)   

Ridder in de Orde van de Fiets met Zilveren Palm: leden. ………………………. € 17,00      … 

(160.000 km tot 199.999 km)     

Officier in de Orde van de Fiets: club en provinciale bestuursleden en bestuurders  € 17,00      …  

(160.000 km tot 199.999 km) 

Ridder in de Orde van de Fiets met Gouden Palm: leden  ………………………. € 17,00      …                                  

(+200.000 km)    

Officier 1ste klas in de Orde van de Fiets: club bestuursleden  …………………… € 17,00      …                                     

(+200.000 km)        

Commandeur in de Orde van de Fiets: provinciale bestuursleden en bestuurders € 17,00      … 

( +200.000 km) 

 

De medailles worden slechts toegekend op basis van een door de bond gehomologeerd palmares  

met de volgende identificatiegegevens: 

Voornaam      Naam                 Lidnummer        Club                                   Te betalen bedrag     

 

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

 

Clubs kunnen hun aanvraag ook groeperen op een tweede bladzijde,  in één overzichtstabel met 

als identificatiegegevens: voornaam, naam, lidnummer, soort(en) medaille(s) per lid, te betalen 

bedrag per lid en de totaal te betalen clubsom.  Te vereffenen met één globale cluboverschrijving.   


