ONEIGENLIJK GEBRUIK LICENTIE BIJ ONLINE INSCHRIJVEN VIA EQUIBEL
Wij als TRENS Turnhout willen steeds de maximale steun geven aan onze ruiters.
Een van onze service doelstelling is om licenties in orde te maken, zodat men toch kan meedoen.
We krijgen vragen zoals:
-mag ik zonder licentie inschrijven? Neen, je moet lid van PaardenSport.Vlaanderen zijn of worden.
-kan ik een dag-licentie nemen? Helaas bestaat die niet meer, men moet lid worden of zijn van
PaardenSport.Vlaanderen.
-mijn licentie is niet hernieuwd, kan ik toch meedoen? Ja, wordt dan lid (L01 licentie) van
PaardenSport.Vlaanderen (PS.V) via een club of manege welke aangesloten is bij PS.V.
Allemaal legale vragen, welke per mail aan ons worden gesteld en die wij vervolgens oplossen. Nog
nooit is iemand zonder oplossing gebleven, ook niet de last minute verzoeken.
Maar er is ook een keerzijde zoals:
BIJ-inschrijvingen worden wel eens op iemand anders zijn naam gezet, om vervolgens op de jumping
dag zelf te komen zeggen “Ja, maar die ingeschreven heeft is ziek geworden, mag ik zijn plaats
innemen”. Bedenkelijk dat iemand zich daarvoor leent en de vervanger dan meestal geen (geldige)
licentie (meer) heeft. Dit kan op voorhand, via mail, veel efficiënter opgelost worden omdat er op het
wedstrijdsecretariaat op de dag zelf, toch al veel druk staat met het online zetten van alle BIJinschrijvingen. Licentie (uitsluitend de L01’s) verzorgen is dan schier onmogelijk. Dit dient vóóraf en
per mail te gebeuren.

GEVOLG:
-omdat ons credo is “service boven alles” gaan we het risico aan door toch te laten deelnemen.
-de betreffende ruiter wordt toch op de startlijst geplaatst, zonder licentienummer en ook bijna altijd
zonder registratie-of immatriculatie-nummer van het paard/pony.
-rijden ze met een L01+WedStrijdPas, eventueel, in de prijzen dan komen deze altijd naar het
wedstrijdsecretariaat, om te informeren hoe ze dat geld kunnen incasseren. Ja, dan begint de
volgende fase, nl. wat is Uw IBAN nummer, etc. Dus dan moet er alsnog een licentie worden
aangemaakt hetgeen ruim een half uur duurt omdat dit via een andere Club (*), die lid zijn van
PaardenSport.Vlaanderen (PS.V), wordt verzorgd.
En het is daarom dat wij voor het wijzigen van de ruiter voortaan 5 € extra gaan vragen per paard of
pony per proef. Dit is om te voorkomen dat men een stroman figuur neemt en toch online (illegaal)
inschrijft om zodoende 5 € OFFline tarief te kunnen omzeilen.
Voor TRENS Turnhout is die 5 € NIET het doel maar uitsluitend het middel om onnodige drukte bij het
wedstrijdsecretariaat te voorkomen.
Mocht er toch iemand komen zonder te hebben gemaild dan geven we die het hiernavolgend
formulier, zodat de ruiters en/of de begeleiders weten hoe ze verder moeten handelen.

(*):
-TRENS Turnhout is geen PS.V-Club die leden heeft en derhalve géén L01 licentie verzorgd.
-

21/09/2021

Beste ruiter, begeleider of eigenaar,
U hebt zojuist aan ons wedstrijdsecretariaat gevraagd om mee te kunnen doen aan TRENS Turnhout
jumping_________________________________________________
Jammer dat U dit niet vóóraf gemaild hebt naar TRENS.be@gmail.com, maar wij willen U tocht graag
van dienst zijn door te vragen onderstaand formulier in te vullen en vervolgens af te geven aan ons
wedstrijdsecretariaat.

RUITER:
-naam + voornaam:

_______________________________________________________________

-licentienummer:

_______________________________________________________________

Indien geen (oud)licentienummer dan graag het volgende óók invullen:
-adres:

_________________________________Geboortedatum:_______________________

-e-mailadres:

__________________________________________tel.nr.:______________________

PAARD:
-naam:____________________________________________________________________________
-registratie- of immatriculatienummer:__________________________________________________

PONY:
-naam:____________________________________________________________________________
-registratie- of immatriculatienummer:__________________________________________________
WENST DEEL TE NEMEN AAN PROEF:____________________________________________________
KOSTEN:
(in te vullen door het wedstrijdsecretariaat): ________________________
OFFline:
-U wordt nu OFFline ingeschreven.
BETALEN:
-gelieve (contactloos) met Uw bankkaart te betalen.
ONline:
-na ontvangst van het geld wordt U, van achteren, ONLine op de startlijst geplaatst.
Bedankt voor Uw deelname en mogen wij U vragen een volgende keer vooraf per mail ons deze
gegevens door te willen geven? Alvast bedankt daarvoor.
Namens, TRENS Turnhout -team jumpings21/09/2021

