WTC De Zonnekloppers

E dezonnekloppers@gmail.com
W www.dezonnekloppers.be

Huishoudelijk reglement
1.

Club en organisatie

1.1. WTC “De Zonnekloppers” is een wielerclub aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) onder de benaming 1903 WTC De Zonnekloppers.
De club bestaat uit vrijwillig toegetreden leden die in clubverband willen fietsen en/of willen meehelpen aan het welzijn van de club.
1.2. De club werd opgericht op 8 november 2013 onder de vorm van een feitelijke
vereniging.
1.3. De club en haar bestuur zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. De club en haar bestuur zijn niet verantwoordelijk voor eisen
van schadevergoeding van welke aard dan ook. Ieder lid dat deelneemt aan
een clubactiviteit verbindt er zich toe te beschikken over een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die hij eventueel kan berokkenen aan anderen.
1.4. Het bankrekeningnummer van de club BE07 973-1056362-66
Het kasboek met inkomsten en uitgaven kan iedere bestuursvergadering
worden ingekeken.
1.5. De club beschikt over één bestuur.
Het bestuur vergadert op initiatief van de bestuursleden of wanneer een lid
een agendapunt op de vergadering van de bestuursvergadering plaatst.
Het bestuur beslist bij voorkeur bij consensus. Ingeval van hoogdringendheid
en/of in uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter in samenspraak met minstens twee bestuursleden een bestuursbeslissing nemen buiten de bestuursvergadering. Deze beslissing wordt dan op de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoord aan de andere bestuursleden met inbegrip van de reden
van hoogdringendheid of uitzondering.
Elk lid kan een punt op de agenda van de bestuursvergaderingen plaatsen.
Het lid bezorgt – om mogelijke verwarring te voorkomen - zijn punt schriftelijk
of per e-mail aan de secretaris. Het bestuur bezorgt het betreffende lid haar
beslissing over dit punt eveneens schriftelijk.
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2.

Lidmaatschap en lidgeld

2.1. De minimumleeftijd voor aansluiting bij de club is 14 jaar. In uitzonderlijke
omstandigheden kan het bestuur een uitzondering hierop toestaan.
2.2. Aansluiting bij de club gebeurt via het invullen van een aansluitingsformulier
dat door de secretaris wordt verstrekt.
Elke kandidatuur van lidmaatschap wordt door het bestuur individueel beoordeeld.
2.3. Elk lid betaalt jaarlijks een lidgeld. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het
bestuur van de club en wordt tijdig aan de leden bekend gemaakt.
2.4. Elk lid is verplicht een lidmaatschap en verzekering af te sluiten bij de
Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Het bestuur draagt er zorg voor dat nieuwe
leden worden aangemeld bij de VWB.
Het jaarlijkse lidgeld en de verzekering bij de VWB worden door het lid betaald aan de club samen met het jaarlijkse club-lidgeld. De club stort het
VWB-lidgeld en de verzekering door aan de VWB.
2.5. Elke persoon die nog geen lid is geweest en die wenst aan te sluiten bij de
club, kan 3 ritten meerijden op proef.
2.6. Elk lid dat de club of een sponsor in diskrediet brengt, kan door het bestuur
worden geschorst en is niet langer lid van de club.

3.

Clubritten, -programma en -kampioenschap

3.1. Het jaarlijkse programma met de clubritten wordt voor de aanvang van het
seizoen door het bestuur ter beschikking gesteld van de leden.
3.2. Er kan in het jaarprogramma een onderscheid worden gemaakt tussen de
volgende ritten:
1. gewone clubritten
2. meerdaagse uitstappen, georganiseerd door de club (en die al dan niet
meetellen voor het clubkampioenschap)
3. ritten die worden georganiseerd door een andere club of organisatie en die
meetellen voor het clubkampioenschap
De ritten onder punten 1. en 2. staan in principe enkel open voor leden en
personen die op proef meerijden (zie artikel 2.5). Het bestuur kan hier evenwel uitzonderingen op toestaan.
3.3. Het clubprogramma vermeldt minstens de datum waarop de rit wordt gereden, de bestemming, het vertrekpunt en de afstand die in voorkomend geval
meetelt voor het clubkampioenschap.
Het vertrekpunt voor de gewone clubritten is in principe het clublokaal.
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3.4. De ritverantwoordelijke van het bestuur kan omwille van het weer of in uitzonderlijke omstandigheden een gewone clubrit of meerdaagse rit aflassen.
Deze afgelaste ritten mogen in dat geval uiteraard wel in groepsverband worden gereden maar tellen in voorkomend geval niet mee voor het clubkampioenschap. Deze regeling telt niet voor de ritten onder punt 3 van artikel 3.2.
(ritten op het jaarprogramma die door een andere club of organisatie worden
georganiseerd). Deze ritten tellen altijd mee voor het clubkampioenschap.
3.5. Tijdens de ritten die worden georganiseerd door de club wordt in groep gestart en aangekomen.
Bij fietspech, valpartij of andere vergelijkbare onvoorziene gebeurtenis, is ieder lid verplicht te stoppen en zich naast of aan de kant van de rijweg op te
stellen.
3.6. De leden respecteren steeds de geldende wegcode. De gevolgen van inbreuken op de wegcode vallen steeds ten laste van het lid in kwestie.
3.7. De leden respecteren de regels van voorzichtigheid met het doel valpartijen
te voorkomen.
3.8. Iedereen is verplicht om tijdens de ritten een fietshelm te dragen.
3.9. Tijdens de ritten die worden georganiseerd door de club is iedereen verplicht
de aanwijzingen van de ritverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger te volgen,
behalve wanneer die aanwijzingen in strijd zijn met de wegcode of dit gevaar
met zich meebrengt.
3.10. Van iedere rit op het jaarprogramma wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Er wordt per jaarprogramma een klassement bijgehouden dat telt als clubkampioenschap. Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van de door
het lid gereden kilometers zoals vermeld op het ter beschikking gestelde jaarprogramma.
Bij ex-aequo is het aantal aanwezige ritten beslissend. Bij absolute gelijke
stand zijn er meerdere clubkampioenen.
3.11. Bij opgave door valpartij, onherstelbare fietspech of dergelijke, wordt aan de
slachtoffers en aan zij die de slachtoffers naar huis of naar de plaats van verzorging vergezellen, de rit en de kilometers van de rit (zoals vermeld op het
jaarprogramma) toegekend.

4.

Clubuitrusting

4.1. Nieuwe leden zijn verplicht een clubtrui en –broek aan te kopen bij de club.
De leden kunnen ook nog andere of bijkomende clubkledij bij de club aankopen. De kostprijs van deze kledij wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur.
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4.2. Bij elke gewone clubrit en meerdaagse uitstap zijn de leden verplicht de clubkledij te dragen.

5.

Inwerkingtreding

5.1. Dit huishoudelijk reglement heft alle vorige huishoudelijke reglementen van
de club op.
5.2. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015.
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