Veelgestelde vragen – bij de licentieaanvraag

Loopt de licentie automatisch elk jaar door?
Nee, je schaft een licentie aan die geldig is tot 31 december van het betreffende jaar. Je dient
dus jaarlijks een nieuwe licentie aan te vragen via onze website.
Waarom moet ik een MON-club selecteren om een licentie te kunnen krijgen?
MON is een vereniging, een organisatie zonder winstoogmerk. Aangesloten motorsportclubs
zijn onze leden en hebben het voor het zeggen. Zo dienen wij het belang van de sport en dat
van jou als rijder. Want via jouw club kun jij van je laten horen en inspraak uitoefenen op het
beleid van MON. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij je bij een MON-club aansluit.
Maakt het uit welke club ik kies?
De club die jij selecteert, keurt niet alleen jouw aanvraag goed (of af), maar is ook je eerste
aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als je een goed idee hebt om de sport samen nóg mooier te
maken. Daarom ontvangt jouw club in een aantal gevallen een bescheiden financiële
tegemoetkoming, als je een licentie aanvraagt. Kies dus een club waar je ook echt iets mee
hebt én die jou erkent als lid.
We nemen je aanvraag pas in behandeling, als de door jou geselecteerde club hem heeft
geaccordeerd! Of dat zo is, kun je straks terugvinden bij de status van je bestelling in Mijn
MON. Ook krijg je een e-mail zodra jouw club de aanvraag heeft geaccordeerd of afgewezen.
Wat gebeurt er als mijn club mijn aanvraag afkeurt?
Heb je een club geselecteerd die jou niet erkent als lid of jouw bewijsaanvraag om een
andere reden afkeurt? In dat geval beëindigen wij de aanvraagprocedure en krijg je het door
jou betaalde bedrag teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer, minus € 20,administratiekosten. Een tweede optie is contact opnemen met ons bondsbureau, zodat wij
een andere club voor je kunnen invoeren.
Vanaf wanneer is mijn licentie geldig?
Met uitzondering van MX-bewijzen, zijn alle licenties na goedkeuring door een MON-club
direct van kracht in het gekozen kalenderjaar.
In principe geldt bij MX-startbewijzen het volgende: als jouw club je aanvraag vóór
donderdag 12:00 goedkeurt, kun je in het daaropvolgende weekend deelnemen aan MXbondswedstrijden en sta je dus op de rennerslijsten. Het MX-trainingsbewijs is van kracht
zodra alle stappen zijn doorlopen en wij een crosscertificaat hebben ontvangen.
Maar als de door jou verstrekte gegevens en documenten twijfels oproepen, kan de
behandeling langer duren (bijvoorbeeld als je een Eigen gezondheidsverklaring hebt ingevuld
die door de Medische commissie beoordeeld moet worden, als je pasfoto niet voldoet of als
je een te lage klasse voor jouw kwaliteiten hebt geselecteerd). Het bondsbureau neemt
contact met je op in dit geval.

Wat heb ik nodig om een licentie aan te vragen?
Om een licentieaanvraag te doen hebben we een aantal gegevens van je nodig.
- NAW (adres, geboortedatum)
- Een pasfoto voor op je licentie
- Je dient de vrijwarings-, medische- en privacyverklaring te accepteren (online)
- Je moet voldoen aan ons reglement (wat betreft leeftijden)
- Bij een motorcrosslicentie dien je een crosscertificaat te hebben. Daarover lees je op
de volgende pagina meer.
Wat is een crosscertificaat?
Het crosscertificaat kun je behalen na het invullen van een vragenlijst over de gevaren en
vereisten van motorcross. Dit certificaat geeft aan dat jij kennis hebt van de sport en de
risico’s van motorcross begrijpt. Onze verzekering stelt het verplicht dat alle rijders deze
vragenlijst eenmalig invullen. Bij je eerste aanvraag van een licentie bij MON dien je dit dus
aan te leveren, de daaropvolgende jaren is dit niet meer nodig.
Om een certificaat te verkrijgen dien je contact op te nemen met jouw eigen club.
In de status van Mijn MON staat dat mijn licentie is verzonden, maar ik heb hem nog
niet ontvangen. Hoe kan dit?
Licenties worden opgestuurd naar de club die jouw licentieaanvraag ook geaccordeerd heeft.
Neem dus even contact op met je club om te vragen of zij de licentie al ontvangen hebben.

