DEMANDE DE LICENCE POUR L’ANNEE 2009
VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET JAAR 2009

Jockey
Nom/Naam :

Prénom/Voornaam :

Adresse/Adres :
Tel/ GSM :

e-mail :

Date de Naissance/Geboortedatum :
Numéro de compte en banque/Nummer bankrekening :
Nombre de victoires/Aantal overwinningen : Plat/Vlak :
Obstacles/Hindernissen :

TYPE LICENCE DEMANDEE
AANGEVRAAGDE VERGUNNING
Jockey (plat) /Jockey (vlak)
Jockey (obstacles) /Jockey (hindernissen)
Apprenti/Leerling
Signature/Handtekening :
La demande doit être transmise au Jockey-Club par courrier ordinaire.
Une première demande doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance, d’un extrait du casier judiciaire,
d'un certificat médical récent confirmant l'aptitude physique pour l'exercice active du sport hippique de
compétition, d’une attestation d’un entraîneur agréé certifiant la possession des qualités nécessaires pour monter
en course et du montant de la cotisation applicable. Une autorisation des parents, du tuteur ou du représentant
légal doit également être jointe pour les candidats mineurs. Pour les apprentis un exemplaire du contrat
d'apprentissage doit être jointe.
Pour la demande annuelle de renouvellement il suffit de joindre un certificat médical récent confirmant
l'aptitude physique pour l'exercice active du sport hippique de compétition et le montant de la cotisation.
De aanvraag moet per gewone postzending aan de Jockey Club overgemaakt worden.
Een eerste aanvraag moet vergezeld zijn van een uittreksel uit de geboorteakte, een recent medisch getuigschrift
waaruit de fysische geschiktheid voor het actief beoefenen van hippische sporten blijkt, een certificaat van een
geaggregeerde trainer waaruit de bekwaamheid om in rennen te rijden blijkt en het inschrijvingsgeld.
Daarbij moet ook, voor de minderjarige kandidaten, een toelating van de ouders, voogd of wettelijke
vertegenwoordigers, gevoegd worden. Voor de leerling Jockeys dient een exemplaar van het leercontract
bijgevoegd te worden.
Voor de jaarlijkse hernieuwing volstaat het bijvoegen van een recent medisch getuigschrift waaruit de fysische
geschiktheid voor het actief beoefenen van hippische sporten blijkt en het inschrijvingsgeld
La profession de jockey ou apprenti est exercée à titre d’indépendant. En aucun cas le Jockey-Club de Belgique ASBL ne peut être considéré
comme employeur d’un jockey ou apprenti.
Het beroep van jockey of leerling-jockey wordt uitgeoefend in de hoedanigheid van zelfstandige . In geen geval kan de VZW Belgische
Jockey Club als werkgever beschouwd worden van een jockey of leerling-jockey.

