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AAaannvvrraaaaggffoorrmmuulliieerr  ttoott  hheett  bbeekkoommeenn  vvaann  eeeenn  WWSSVV--pprroommoolliicceennttiiee  

In te vullen door de aanvrager : 

Naam & Voornaam : ............................................................................................................................................................  

Adres : ..................................................................................................................................................................................  

Postnummer : ...........................................................    Gemeente : ......................................................................................  

Geboortedatum :  .....................................................  Mail: .................................................................................................  

Aangesloten bij de WSV-club : ...........................................................................................................................................   

Het nummer van uw WSV-lidkaart : ...................................................................................................................................  

Geef aan voor welke afdeling de skiër een promolicentie wil: 

(enkel mits een geldige WSV-lidkaart voor het desbetreffende kalenderjaar) 

Blootvoet  

Klassiek 

Klassiek – kabel 

Racing 

Wakeboard – boot 

Wakeboard - kabel 

G – waterski 

Show  

In te vullen door de federatie : 

Aanvraag ontvangen op (datum) : .......................................................................................................................................   

 
Een promolicentie volstaat al om deel te nemen:  

 

 voor iemand die slechts één keer per jaar deelneemt aan een wedstrijd op de nationale kalender 

 

Wil men nog aan meerdere wedstrijden deelnemen, dient men te ‘upgraden’ naar een wedstrijdlicentie.   

Men mag uiteraard aan promowedstrijden ook deelnemen met een volwaardige wedstrijdlicentie. 
 

De promolicentie is geldig tot het einde van het kalenderjaar waarin ze aangevraagd werd. 
 

Hoe bekomt men een promolicentie ? 

In principe worden alle wedstrijd- & promolicenties door de clubs zelf ingegeven via het ledenbestand. Men kan deze op het WSV-

secretariaat aanvragen (mits directe betaling of het akkoord van de club) of -indien de inschrijvingsprocedure het toelaat (naargelang 

de wedstrijd)- kan men ook ter plaatse de dag van de wedstrijd zelf een promolicentie nemen. 
 

Wat indien men al een promolicentie heeft en later in het seizoen een reguliere wedstrijdlicentie nodig heeft ? 

Dan betaalt men enkel het verschil bij, t.t.z. : €35 - € 10 = € 25. (Dit dient echter wel op voorhand geregeld te worden op het WSV-

secretariaat.  Dit kan dus niet bij de wedstrijdleiding zelf gebeuren!) 

 

 

Handtekening: ......................................................................................................................................................................  

 

Datum: .................................................................................................................................................................................  

 

 


