De Vereniging
De mountainbikevereniging Havelte e.o is
opgericht op 6 februari 1998 met als doel het
mountainbiken, in de meest brede zin van het
woord, te bevorderen. Hiervoor heeft de
vereniging een jeugdafdeling, een
wedstrijdafdeling en organiseert zij verschillende
activiteiten en wedstrijden. Bovendien heeft zij
een MTB-route in beheer. De vereniging telt ruim
400 leden.

De Jeugdafdeling
De jeugdafdeling is er met name voor om de
mountainbike sport onder de jeugd tot 16 jaar
aandacht te geven. We nodigen speciaal jongens
en meisjes uit die (nog) geen lid zijn, maar die het
misschien wel willen worden. Op zaterdagmiddag
kan iedereen die dat wil een paar keer vrijblijvend
meefietsen en dan zelf bepalen of het wel of niets
iets voor je is.
Houd je van buiten sporten, ben je recreatief
ingesteld of wil je zo nu en dan je krachten meten
met jongens/meisjes van je eigen leeftijd, dan is

mountainbiken de sport voor jou en wil je niet
anders meer.
We doen niet officieel: ben je 7 jaar of ouder, kom
dan gewoon eens langs en doe mee. Het enige wat
we vragen is dat je een mountainbike meeneemt
die in goede staat verkeert (dat is iets anders dan
een nieuwe MTB!), dat je een goed passende helm
opzet en bij voorkeur een paar goede
handschoenen. We zien je graag op een van onze
zaterdagmiddagen.
Mountainbiken is een buitensport, dus als je thuis
komt, controleer je lichaam dan wel even op teken.
De training wordt iedere zaterdagmiddag gegeven,
weer of geen weer. We vertrekken van het
parkeerterrein bij de vlindertuin aan de van
Helomaweg te Havelte en de training duurt van
14.00 tot 15.30 uur. Alleen tijdens de
zomervakantie is er geen training.
Er zijn verschillende niveaus waarin je kunt
fietsen. De verschillen met andere bikers zijn
daardoor nooit groot.
De trainingen hebben verschillende doelen. Het
plezier krijgen aan mountainbiken staat centraal.
Verder wordt er geleerd over hoe je het beste kunt
fietsen en wat je moet doen om de fiets heel te
houden. Ook worden er verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld jeugddagen, het
gezamenlijk fietsen van toertochten, en jaarlijks
een kampeer / survival weekend.

Ieder jaar worden de vorderingen getoetst in het
unieke diplomafietsen. De bikers kunnen naar 4
niveaus toewerken, een prachtige manier om actief
bezig te zijn naar een einddoel toe.

Een prima begin dus om ervaring met het
mountainbiken op te doen, en wil je je verder
bekwamen in wedstrijden, dan kun je zo
doorstromen naar de wedstrijdgroep.

De Wedstrijdafdeling
De wedstrijdafdeling is opgericht voor de leden
die wedstrijden willen rijden. Hiervoor heb je een
ledenkaart/licentie nodig. Er worden ruime
trainingsfaciliteiten geboden en de vereniging
beschikt over gediplomeerde trainers.

Lid worden?
Als je lid wordt van onze vereniging en 14 jaar of
ouder bent wordt je automatisch lid van de NTFU.
Dit betekent dat je verzekerd rondfietst en 4x per
jaar het Toermagazine en jaarlijks het
tourfietsevenementenprogramma ontvangt.
Betaling lidmaatschap alleen mogelijk via
automatische incasso.

Lid + KNWU-lidmaatschap
Wanneer je ook wedstrijden wilt gaan rijden is het
mogelijk om via de vereniging een
wedstrijdlicentie aan te vragen. Meer informatie
bij het secretariaat of de wedstrijdafdeling.

Kosten lidmaatschap
Tot en met 13 jaar

€ 16,00 p.j

Vanaf 14 tot en met 17 jaar

€ 35,00 p.j

Vanaf 18 jaar

€ 45,00 p.j.

Hier bovenop komt dan nog eventueel de
meerprijs voor een licentie bij de KNWU of
een jeugdlidmaatschap van de NTFU.
Wil je meer informatie hierover, kijk dan op
de site.

Interesse?
Stuur het aanmeldingsformulier dan naar onze
Ledenadministratie.
Of wil je nog meer weten kijk dan op onze website
www.mtbhavelte.nl of benader één van onze
bestuursleden.

MTB Havelte e.o.
t.a.v. ledenadministratie
p/a dhr. K. Heijs,
Westeinde 34, 7941 EL Meppel
Klaasjan.heijs@gmail.com
Aanmeldingsformulier Mountainbikevereniging
Havelte e.o.
Voornaam en voorletters
-------------------------------------------------------------Achternaam:
-------------------------------------------------------------Adres
-------------------------------------------------------------Postcode
-------------------------------------------------------------Woonplaats
-------------------------------------------------------------Geboortedatum
-------------------------------------------------------------Telefoonnummer
------------------------------------------------------------E-mailadres
-------------------------------------------------------------Reeds lid van de NTFU?
-------------------------------------------------------------Zo ja, welke via club
------------------------------------------------------------Betaling via automatische incasso *)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan MTB Havelte e.o.
om de verschuldigde contributie af te schrijven
van Bank-/gironummer :
-----------------------------------------------------------Als een rekeningnummer van de Postbank is
opgegeven, vul dan de tenaamstelling van de
rekening in :
Plaats, datum en handtekening
* dit formulier is ook te downloaden via
mtbhavelte.nl

