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Clubreglement WTC Nete en Aa vzw
1.

Oprichting

Onze club werd opgericht in 1976 te Grobbendonk als feitelijke vereniging. In december 2011 werd ze
omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). De statuten werden gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 14/12/2011.

2.

De leden

Iedereen die door de raad van bestuur wordt aanvaard kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse
lidgeld, mits aansluiting bij WBV via onze club en mits het aankopen van een basispakket kledij.
Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en kunnen meefietsen onder
begeleiding van een ouder/volwassene.
De leden van de vereniging zijn verplicht:




het clubreglement van de vereniging na te leven;
de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven;
te handelen in lijn met de doelstellingen van de club: “sportiviteit troef!”.

De laatste zondag van januari (tenzij anders vermeld, maar zeker voor eind februari) organiseert het
bestuur een algemene ledenvergadering. Alle leden worden hierop uitgenodigd.
Tijdens deze vergadering wordt er:





de jaarrekening voorgesteld ter goedkeuring (algemeen overzicht van de financiële situatie);
een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen;
de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken;
de premies van het regelmatigheidscriterium uitbetaald.

3.

De ritten

3.1.

Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie

Alle leden dienen de wegcode te respecteren. Wielertoeristen die in een groep van tenminste 15 tot ten
hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee
naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Groepen van meer dan 50
deelnemers moeten worden vergezeld door tenminste twee wegkapiteins en 2 begeleidende auto’s.

Het dragen van een valhelm is verplicht!
Elke E-bike of fiets met trapondersteuning is ten strengste verboden!
Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg, zoals kapotte binnenbandjes,
CO2-bommetjes, enz. Overtredingen kosten 1 punt.
Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat de voorziene sportbeoefening
risicoloos kan worden uitgevoerd. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is door WBV verplicht voor leden
die ouder zijn dan 70 jaar én het geneeskundig attest dient bijgehouden te worden door de
vergunninghouder zodat dit kan voorgelegd worden aan de verzekeringsmaatschappij in geval van ongeval.
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3.2.

Wegritten

3.2.1. Algemeen
De uitstap begint wanneer de uitstapleider van elke groep het vertreksein geeft.
De leden schikken zich naar de onderrichtingen van de uitstapleider.
Ieder lid wordt verondersteld in te scannen op de ritten, indien nodig.
De uitstapleider noteert welke leden een geldige rit fietsen (zie 4.1).
Tijdens het zomerseizoen
dat start op 1 maart en eindigt op 31 oktober, nemen we deel aan zelf georganiseerde ritten of
ritten van andere verenigingen:
Op zaterdag meestal in de namiddag.
Op zondag en feestdagen meestal in de voormiddag.
We rijden in 4 groepen:
A , B , C en D groep.
In het winterseizoen
van 1 november tot 28 (of 29) februari, fietsen we een traject afhankelijk van de weersomstandigheden en
aantal deelnemers en vertrekken we in Grobbendonk aan de parking volle vaart, op zaterdag om 13:00u,
op zondag en feestdagen om 09:00u.
Indien de zaterdag op een feestdag valt is het vertrek om 09:00u.
Vanaf het winterseizoen 2016/2017 vertrekken we in 3 groepen (indien genoeg deelnemers) om aan
iedereen de kans te geven om een wintertempo te fietsen dat lager ligt dan dat van het zomerseizoen.
3.2.2. Snelheid en afstand (zomerseizoen)
De snelheid van de rit wordt aangegeven door de uitstapleider(s) en wordt aangepast aan de
moeilijkheidsgraad van de rit. Het motto is: “Samen uit, samen thuis”. Daarvoor zorgt de
uitstapleider, samen met elk lid van de groep. Als een lid tijdens een rit problemen heeft, dient hij
dit aan te geven aan de uitstapleider.
De 4 groepen worden als volgt ingedeeld:
A –ploeg
§
richtsnelheid: max. 40 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 160 km
B-ploeg
§
richtsnelheid: max. 35 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 160 km
C-ploeg
§
richtsnelheid: max. 30 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 160 km
D-ploeg
§
richtsnelheid: max. 27 km/u
§
richtafstand: 40 km tot 120 km
Indien, om welke reden dan ook, twee ploegen beslissen om samen te rijden, dient de laagste
richtsnelheid te worden gerespecteerd!
Leden die met een andere groep meerijden dan gewoonlijk, dienen zich aan te passen aan de
gewoonten van die groep.
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3.2.3.
Rittenschema
De ritten worden meegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het
bestuur en bekendgemaakt wordt via de website.
Het rittenschema geeft de afstand weer die gereden zal worden die dag. Dit kan afwijken van de
richtafstand in 3.2.2..
Tijdstip en plaats van vertrek staat aangegeven op het rittenschema.
Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van de ritten. Ieder lid kan
een voorstel indienen bij het bestuur om bepaalde ritten te rijden, waaraan in de mate van het
mogelijke gevolg zal gegeven worden.
Omdat we uit ervaring weten dat meerdere leden al eens in andere streken willen fietsen, zal er
geregeld een rit buiten de provincie op het programma staan.

4.
4.1.

Regelmatigheidscriterium

Geldigheid van een rit voor het regelmatigheidscriterium

Tellen mee voor het regelmatigheidscriterium:
 Ritten die vermeld staan op het rittenschema.
 2- of meerdaagse fietsuitstappen indien die:
* goedgekeurd zijn door het clubbestuur;
* ingericht zijn door het bestuur of leden van de club;
* alle leden uitnodigen voor deelname;
* minimum 10 deelnemende clubleden tellen.
Bij deze ritten wordt 1 punt toegekend aan élke weekendrit.
 Helpen op minstens één eigen georganiseerde rit of activiteit.
Opdat een rit geldig zou zijn voor het regelmatigheidscriterium dient de deelnemer:
1) met de groep mee te fietsen.
2) in te scannen indien we een georganiseerde rit rijden.
3) met de intentie starten om aan de volledige rit deel te nemen.
4) actuele clubtrui en broek zichtbaar en bovenaan te dragen.
(enige uitzondering is de ZERO AQUA-vest of een regenvest bij nat weer)
5) een valhelm te dragen.
Sponsors die meefietsen krijgen ambtshalve “ 1 helperspunt”.
4.2.

Klassement

De punten zijn te verdienen tussen 1 maart en 31 oktober, dus gelijk aan het zomerseizoen, .
Op het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt.
Om in het eindklassement te kunnen opgenomen worden, dient men:

 Gedurende het jaar 2018 minstens 1 keer te helpen op een eigen georganiseerde rit of activiteit of
op een organisatie waar de club bij betrokken is (de dag zelf, voorgaande dagen of rit afpijlen)

 Aanpassingen en/of betwistingen worden aanvaard tot max. 1 maand na de publicatie op de
website van de club.
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4.3.

Premiestelsel

Wie opgenomen is in het eindklassement en een minimum aantal ritten gereden heeft, ontvangt volgende
premie(s) op de algemene vergadering:
 20 ritten
kledijwaarborg (€60)
 30 ritten
kledijwaarborg (€60) + vergunning 2019*
 40 ritten
kledijwaarborg (€60) + vergunning 2019* + extra geschenk
(extra geschenk wordt jaarlijks beslist in het bestuur afhankelijk van de financiële
toestand van de club)
*vergunning 2019 wordt niet uitbetaald in speciën, club betaalt individuele
vergunning voor wie lid blijft.
4.4.

Clubkampioen

Vanaf het seizoen 2017 zal diegene (man of vrouw) met de meeste punten in het regelmatigheidscriterium
gehuldigd worden tijdens het teerfeest als de clubkampioen(e) van het voorbije seizoen.

5.

Ritten georganiseerd door onze club in 2018

De bedoeling van deze jaarlijkse organisaties is om onze club financieel gezond te houden. Daarom wordt
van ieder lid de nodige inzet verwacht bij de organisatie hiervan.

Organisaties voor het lopend seizoen

Mei
Herman Van Springel
12 Augustus
Labelrit
September
Kom op tegen kanker
Op onze Labelrit zijn er enkel helperspunten te verdienen, geen punten om de rit te fietsen.

Extra organisatie waar helperspunten te verdienen vallen :
17 Februari
8 Augustus

6.

Teerfeest (garçons/zaal klaarzetten/opruimen)
Seingevers koers

Lidgeld

Het lidgeld wordt elk jaar door de raad van bestuur bepaald en ingeschreven in het clubreglement.
Het lidgeld voor het volgende seizoen dient samen met het bondslidgeld in november/december gestort te
worden op de rekening van de club, rekeningnummer: BE30 9730 4114 5111 BIC- code: ARSPBE22 met
vermelding van “lidgeld jaartal + naam”. Het lidgeld voor het seizoen 2018 bedraagt €65.
Zolang het lidgeld niet betaald is, is het lid niet in orde, zal de club voor het lid geen nieuwe
bondsvergunning aanvragen.
Bij gebreke van betaling van het lidgeld voor de algemene vergadering, wordt er vanuit gegaan dat
stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap.
Lidmaatschap bij de Wielerbond Vlaanderen vzw (en alle informatie hieromtrent) kan geregeld worden via
het bestuur. Hernieuwing van het lidmaatschap bij de WBV gebeurt in principe in november/december en
bedraagt:
Wielertoerist/VTT – 01/01/2018 – 31/12/2018 (min. 8 jaar)
28 EUR.
Wielertoerist/VTT FAMILIEVERGUNNING – 01/01/2018– 31/12/2018
33 EUR.
* FAMILIEVERGUNNING: Voor alle leden van het gezin die op hetzelfde adres wonen.
Als gevolg van het lidmaatschap bij de WBV ontvangt u een WBV-lidkaart op uw naam met vermelding van
de naam van de vereniging: WTC Nete en Aa VZW. (uitgezonderd de lidkaarten uitgegeven voor 14
december 2011, toen de club nog een feitelijke vereniging was, deze vermelden niet VZW).
Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met dit clubreglement.
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7.

Kledij

7.1

Algemeen

De huidige sponsorovereenkomst voorziet dat de clubkledij gedurende drie opeenvolgende jaren behouden
blijft. We starten het seizoen 2017 in nieuwe kledij. Dit houdt in dat onze leden tot eind 2019 in deze kledij
fietsen en in 2020 het wegseizoen in nieuwe kledij zullen aanvatten. Bij de eerste bestelling zal aan het
clublid gevraagd worden om een bestelbon te ondertekenen en een voorschot te betalen van €100.
7.2

Basispakket

Bij vernieuwing van de kledij (in principe om de drie jaar) dient ieder lid bij onze vereniging een
basispakket kledij aan te kopen. In 2014 bedroeg het minimum te besteden bedrag 180€.
Voor 2017 bedraagt het minimum te besteden bedrag nog steeds 180 €, en kan naar eigen goeddunken
gekozen worden uit de beschikbare stock, maar bij elke groepsuitstap dient men wel in de actuele
clubkledij te fietsen.
Het betaalde bedrag voor dit basispakket kan terugverdiend worden door het aantal gereden ritten tijdens
het voorbije seizoen. (zie punt 4). Tijdens die driejarige periode kan men alzo elk jaar €60 terugverdienen.
7.3

Nabestelling

Wie wil kan tijdens het seizoen nog extra kledij aankopen.
Voor meer informatie hieromtrent kan u zich steeds wenden tot de
kledijverantwoordelijke.

8.

Ongevallen en verzekering(en)

Via het lidmaatschap bij de WBV is elk lid ook automatisch verzekerd via de gezamenlijke
ongevallenverzekering.
Informatie over deze verzekering vindt u op de website van WBV: http://recreatie.dewielerbond.be/
Op deze site vindt U tevens een formulier ‘aangifte van ongeval’ maar dit is eveneens te verkrijgen bij de
clubsecretaris.
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9.

Het bestuur

Het bestuur vergadert op regelmatige basis. De bevoegdheden van de “algemene vergadering” en de “raad
van bestuur” zijn beschreven in de statuten van de vereniging. Het bestuur heeft hierbij de leiding van de
vereniging en beslist, in het belang van de club, over o.a. :
 het clubreglement;
 de vaststelling van de lidgelden en de inning ervan;
 het plannen van de activiteiten;
 de te verrichten uitgaven en de goedkeuring van de gedane uitgaven;
 het beheer van de goederen van de club.
Het bestuur is momenteel samengesteld uit volgende personen:
 Walter
Geerts Voorzitter
 Danny Leemans
Secretaris
 Eric De Cnodder
1ste Penningmeester / Website
 Danny Leemans
2de Penningmeester
 Marc Van
GestelClubklassement / Communicatie
 Chris
PRPR, , helpers-taakverdelingen, kledij-verantwoordelijke
 Patrik BollanseeBestuurslid
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur. Indien hij verhinderd is, zit het bestuurslid
met de langste staat van dienst de vergadering voor. Tijdens elke vergadering worden bestuursleden op de
hoogte gebracht worden van alle, sinds de vorige vergadering, gevoerde briefwisseling evenals van alle
financiële verrichtingen.
De secretaris voert, in overleg met de voorzitter, het administratief beleid en is daarvoor verantwoording
verschuldigd. De secretaris tekent alle stukken, tenzij de inhoud en aard ervan de medeondertekening van
de voorzitter of van een ander bestuurslid vereist. De secretaris maakt de notulen op en legt ze voor aan
de raad van bestuur op de volgende vergadering. De secretaris kan, na goedkeuring door de raad van
bestuur, een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan een ander bestuurslid.
De penningmeesters voeren het financieel beheer en houdt de financiële administratie bij. De kasgelden
worden bewaard door de penningmeester. De penningmeesters handelen volgens de richtlijnen van de
VZW.
De overige bestuursleden nemen de taken waar die hen worden gevraagd, tenzij één der bovenvermelde
bestuursleden zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdraagt. Zij staan in voor de goede
verstandhouding onder alle leden en plaatsen, desgevraagd, de opmerkingen en suggesties van de leden
op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Zij kunnen eventueel worden belast met een specifieke
functie.

10.

Tot slot

Dit reglement is ook beschikbaar op de website en kan te allen tijde worden aangepast door het bestuur.
Suggesties in verband met dit clubreglement zijn trouwens altijd welkom. Het bestuur zal dan beslissen
over eventuele opname in het reglement. In geval van wijziging wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt
via een nieuwsbrief en/of via e-mail.
Deze versie van het clubreglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 27/12/2017 en
vervangt alle voorgaande versies.

Het bestuur wenst iedereen een sportief en ongevalvrij seizoen toe !
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