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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.
Om lid te worden dient men ten minste de leeftijd van 18 jaar ten volle hebben bereikt.
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!”.

Op 13/02/2022 organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. Alle leden worden
hierop uitgenodigd. Hierbij volgen we wel de geldende COVID maatregelen.

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.

Privacyverklaring / GDPR (Global Data Protection Regulation) : bescherming van
uw persoonlijke gegevens
In het kader van uw interactie met de club moet u ons bepaalde persoonsgegevens meedelen.
De club gebruikt uw persoonsgegevens echter enkel in strikte naleving van uw privéleven en de
nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) of, in het Engels, General
Data Protection Regulation (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Voor alle
informatie over dat onderwerp verzoeken wij u de Privacyverklaring van de club door te
nemen, die ook steeds beschikbaar is op onze website www.wtcneteenaa.be
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Hieronder vindt u alvast enkele sleutelbegrippen:
- Wat zijn persoonsgegevens? Het betreft alle informatie over natuurlijke personen (bv. naam,
adres, telefoonnummer, …), die ook ‘betrokkene’ genoemd worden.
- Wat betekent verwerking? Het gaat bijvoorbeeld om het verzamelen, vastleggen, raadplegen,
gebruiken en wissen van persoonsgegevens (bv. u geeft ons uw telefoonnummer bij een
eerste contact, dat nummer wordt vastgelegd in ons systeem om u indien nodig op te bellen
en gewist wanneer de club dit gegeven niet langer nodig heeft).
- Welke gegevens worden door de club verwerkt? Het kan met name gaan om uw identificatieof contactgegevens en gegevens die nodig zijn voor uw aansluiting bij Cycling Vlaanderen
- Wat zijn uw voornaamste rechten in de GDPR?
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Recht van inzage: om te weten of de club uw betreffende gegevens bezit en, in
voorkomend geval, u de kans te geven deze te raadplegen en bijkomende informatie te
verkrijgen.
Recht op rectificatie: om aan de club te vragen uw gegevens te verbeteren of aan te
vullen.
Recht van bezwaar: om de club te vragen de verwerking van uw gegevens te staken.
Recht om de toestemming in te trekken: om uw toestemming voor het gebruik van uw
gegevens in te trekken.
Recht op gegevens te wissen: om te vragen dat uw gegevens gewist worden.
Recht op beperking van de verwerking: om een tijdelijke beperking van de verwerking
van uw gegevens te vragen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: om uw gegevens te verkrijgen in een vorm
die u in staat stelt ze ook te gebruiken voor andere diensten of ze door te sturen naar
een andere partij.
Recht om te weigeren het voorwerp te zijn van geautomatiseerde individuele
besluitvorming: om u te verzetten tegen de manier waarop de club, in voorkomend
geval, uw gegevens verwerkt.

Om uw rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de GDPR hebt u de mogelijkheid om via een
van onderstaande kanalen een verzoek in te dienen :
▪ per post naar Wtc Nete & Aa VZW – Fabiolalaan 14 – 2280 Grobbendonk
▪ via e-mail naar wtc.nete.en.aa@outlook.be
Meent u geen bevredigend antwoord te hebben gekregen, dan kunt u zich richten tot
Ivan Van Hout ivanvanhout@telenet.be
Bent u het ten slotte niet eens met het standpunt van de club, dan kunt u een klacht indienen
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
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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.
Je fiets moet technisch in orde zijn . Remmen en versnellingen werken goed. Je rijdt met goede
banden. Je bent voorzien van goed depannagemateriaal! Het dragen van een valhelm is
verplicht! Snotteren, snuiten, niezen, speken in de groep is uit den boze! (Gebruik een zakdoek)
Voor de D ploeg is een elektrische koersfiets toegestaan!
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.
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 en tonen het nodige respect.
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 dit jaar start op 5 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.
Ook in het winterseizoen 2022/2023 vertrekken we in meerdere groepen (indien genoeg
deelnemers) om aan iedereen de kans te geven om een wintertempo te fietsen dat lager ligt
dan dat van het zomerseizoen. Bij samengestelde groepen hanteren we de snelheid van de
minste groep.
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3.2.2. Snelheden – Afstanden-Groepskeuze (Zomerseizoen)
Via persoonlijke verzorging en training moet elk lid van sportclub WTC Nete en Aa vlot mee
kunnen rijden in één van de volgende groepen.
A -Groep
§
richtsnelheid: max. 40 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 160 km
B-Groep
§
richtsnelheid: max. 35 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 160 km
C-Groep
§
richtsnelheid: max. 31 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 160 km
D-Groep
§
richtsnelheid: max. 27 km/u
§
richtafstand: 60 km tot 110 km
Bij het vertrek van de fietstochten kiest een lid , op basis van zijn of haar fysieke en mentale
conditie met welke groep hij of zij wil mee rijden. Zieke of gekwetste sporters fietsen niet mee.
Als groepslid ben je samen met de uitstapleider verantwoordelijk voor het goede verloop van de
rit. Je respecteert de vooropgestelde snelheden. Je zorgt er mee voor dat het motto “SAMEN
UIT , SAMEN THUIS” wordt waar gemaakt. Bij langere ritten wordt er in samenspraak met de
groepsleden een rustpauze voorzien.
Wanneer door omstandigheden leden van verschillende groepen beslissen om samen te rijden
geldt ons clubmotto “SAMEN UIT , SAMEN THUIS” eens te meer.
‘Foutrijders’ worden door de uitstapleider en/of het bestuur aangesproken.
Omdat onze club (WTC Nete en Aa VZW) geen enkel risico wil erkennen in geval van
een ongeval door leden die in ons verband willen “koersen”, is dit – naar de geest
van onze toeristenclub- niet toegestaan !
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.
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4.

Regelmatigheidscriterium

4.1.

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 en elke feestdagrit.

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.
Zij die in 2022 een volledige dag helpen op onze Label van 14/8 krijgen 3 punten extra.

4.2.

Klassement

De punten zijn te verdienen tussen 5 maart en 31 oktober (tenzij Corona er anders over
beslist), dus gelijk aan het zomerseizoen, .
Op het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt.

• Aanpassingen en/of betwistingen worden aanvaard tot max. 1 maand na de
bekendmaking via mail.
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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
30
40
50
60
70
80

ritten
ritten
ritten
ritten
ritten
ritten
ritten

kledijwaarborg (€105)
kledijwaarborg (€105) + vergunning 2023* + 20€
kledijwaarborg (€105) + vergunning 2023* + 40€
kledijwaarborg (€105) + vergunning 2023* + 60€
kledijwaarborg (€105) + vergunning 2023* + 80€
kledijwaarborg (€105) + vergunning 2023* + 100€
kledijwaarborg (€105) + vergunning 2023* + 120€

*vergunning 2023 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 een clubmoment als de clubkampioen(e) van
het voorbije seizoen.

5.

Ritten georganiseerd door onze club in 2022
23 tot 31 Juli

Dolomieten

14 Augustus

Labelrit

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
Op onze Labelrit zijn er 3 “punten” te verdienen door de leden die een gehele dag komen
helpen maar er zijn geen punten te verdienen door de rit te fietsen.
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6.

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 de vergunning in november 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 2022 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.
Een nieuw lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen (en alle informatie hieromtrent) dient geregeld
te worden door het nieuwe lid via My Cycling Vlaanderen. De jaarlijkse hernieuwing van het
lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen gebeurt door de club (in principe in november/december)
en bedraagt:
Wielertoerist/VTT - Individuele vergunning 01/01/2021 – 31/12/2021 28 EUR.
Wielertoerist/VTT – Familievergunning
01/01/2021 – 31/12/2021 33 EUR.
* Familievergunning: Voor alle leden van het gezin die op hetzelfde adres wonen.

Iedereen (18+) mag 3 maal komen proberen alvorens effectief lid te worden,
tijdens die eerste 3 ritten dient de kandidaat telkens achteraan te rijden. Vanaf het
moment ze effectief lid worden/zijn vervalt de regel van achteraan rijden.
Leden van het bestuur mogen de zwartrijders hierop aanspreken en ze uitnodigen
om volwaardig lid te worden.

Als gevolg van het lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen ontvangt u een 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 kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met dit clubreglement alsook met de “Privacyregeling ofte GDPR”.
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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 2020 in nieuwe kledij. Dit houdt in dat onze leden
tot eind 2022 in deze kledij fietsen en in 2023 het wegseizoen in nieuwe kledij zullen aanvatten.
Bij een nieuwe outfit zal de eerste gezamenlijke bestelling gebeuren door de club. Na de door
de club georganiseerde pasdagen alwaar aan het clublid gevraagd wordt om zijn kledij te
komen passen is het nog steeds mogelijk om nabestellingen te doen via de “Webshop” van
Kalas.
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, via de hierboven vermelde pasdagen.
Voor 2022 bedraagt het minimum te besteden bedrag 105 € t.e.m. mei (voor de resterende tijd
van juni tem oktober van het seizoen zal men niet meer verplicht worden de huidige kledij aan
te kopen en mag men wachten op de volgende clubkledij vanaf 2023), 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 deze (uitzonderlijke) tweejarige periode
kan men alzo elk jaar 105 € terugverdienen. Ook nieuwe leden kunnen hun kledij rechtstreeks
bestellen via de webshop. Zij worden verwittigd wanneer deze wordt opengesteld. Handleiding
wordt meegestuurd.

Nieuwe leden die een promotievergunning aanvragen vanaf september tot en met
het einde van het daarop komende jaar komen in die eerste 4 maanden niet in
aanmerking voor terugbetaling kledij.
7.3

Nabestelling

Bestellen via onze webshop is steeds mogelijk vanaf 5 stuks kledij.
Voor meer informatie hieromtrent kan u zich steeds wenden tot de kledijverantwoordelijke van
de club.

8.

Ongevallen en verzekering(en)

Via het lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen is elk lid ook automatisch verzekerd via de
gezamenlijke ongevallenverzekering.
Informatie over deze verzekering vindt u op de website van het Cycling Vlaanderen Portaal of
via http://recreatie.dewielerbond.be/
Op deze site vindt U tevens een formulier ‘aangifte van ongeval’
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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:
▪ Roland Roes
Voorzitter
▪ Werner Wijnants
Secretaris / Clubklassement
▪ Eric De Cnodder
1ste Penningmeester / Website
▪ Erwin Verhaegen
2de Penningmeester
▪ Tom Schelles
Ritten beheerder
▪ Kurt Breugelmans
Kledijverantwoordelijke / Ritten beheerder
▪ Ivan Van Hout
Ritten beheerder
▪ Jarkko Van den Brande
Ritten beheerder / Website
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 de 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.
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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 20/01/2022 en vervangt alle
voorgaande versies.

Het bestuur wenst iedereen een sportief en ongeval vrij seizoen toe !
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