AANBESTEDING & INSCHRIJVINGSMODALITEITEN
PROVINCIALE VELDLOOPKAMPIOENSCHAPPEN 2017
Zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement van de VAL organiseert het Provinciaal Comité van
Vlaams-Brabant jaarlijks de Provinciale Veldloopkampioenschappen zowel voor
Vrouwen als Mannen

BEN - PUP - MIN - CAD - SCH - JUN - SEN - MAS
 Het PC verwijst voor het Lastenboek naar het P.C. Vlaams-Brabant (versie 2016).
 Voor 2017 gebeurt de toewijzing aan de hand van een aanbesteding waarbij de clubs een
AANBESTEDINGSBEDRAG kunnen inschrijven voor de vrouwen en heren kampioenschappen
samen.

 De wedstrijden hebben plaats tijdens het door de VAL bepaald weekend (zondag xxxxx 2017).
 Indien meerdere clubs kandidaat zijn voor de organisatie van deze
Veldloopkampioenschappen zal het hoogste bod in aanmerking genomen worden.
Bij gelijkheid van bod zal een loting de volgorde aanduiden.

 De AANBESTEDINGSSOM bedraagt MINIMUM € 2900,00 Het P.C. heeft bepaald dat een prijzentafel NIET vereist is (wel wenselijk voor de BPM, cfr
Lastenboek).

 Voor 31 januari 2017 dient de organiserende club het totale bedrag van de
AANBESTEDINGSSOM over te schrijven op de rekening van het Provinciaal Comité.

 Rekening PC:

Vlaams-Brabant -

BE69 7855 2807 5378

 Kosten v/d organisatiecommissie van het P.C. zijn ten laste van het Provinciaal Comité.
 De organisatie is het xxx weekend van xxx 2017.
 Het AANBESTEDINGSFORMULIER moet onder gesloten omslag afgegeven worden door een
afgevaardigde van de club op de P.C.-vergadering van donderdag 9 juni 2016 (om 20u00 worden
de omslagen dan publiek geopend).
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PROVINCIALE VELDLOOPKAMPIOENSCHAPPEN 2017
************************************************************************
OPMERKING
Dit AANBESTEDINGSFORMULIER moet onder gesloten omslag afgegeven worden door een
afgevaardigde van de club op de P.C.-vergadering van 9 juni 2016 (om 20u00 worden de omslagen
dan geopend in aanwezigheid van de afgevaardigden). (zie blad 1)

AANBESTEDINGSFORMULIER – 2016 (P.K. 2017)
Ondergetekende correspondent, handelend in naam en voor rekening van
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Naam CLUB) - Stamnummer: . . . . .
Heeft de eer bij deze in te schrijven op de AANBESTEDING van de Provinciale
Veldloopkampioenschappen van Vlaams-Brabant, conform aan het lastenboek goedgekeurd door het
P.C. op 2016.
Deze Kampioenschappen zullen georganiseerd worden op:

ZONDAG – xxx 2017
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN voor VROUWEN en MANNEN voor de som van
€ …………………
In letters: …

…

…

…EURO

De volgens de reglementen noodzakelijk geachte documenten zijn in bijlage gevoegd.
Gedaan te … … … … … … … … … … … op … … … … 2016.

Correspondent (NAAM + handtekening)
Stempel club:
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