REGLEMENT: WIELERCLUB WTC Velina
Inhoud
WIELERCLUB WTC Velina .........................................................................................................................1
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ...............................................................................................................1
1.Algemene bepalingen ...................................................................................................................1
2.Leden .............................................................................................................................................2
3.Nieuwe Leden ...............................................................................................................................2
4.Seizoen ..........................................................................................................................................2
5.Het lidgeld .....................................................................................................................................2
6.Een veilige sportomgeving ............................................................................................................3
7.Kampioenschap .............................................................................................................................3
8.Organisatie van de ritten ..............................................................................................................4
9.MTB-Ritten ....................................................................................................................................4
10.Baankapiteins ..............................................................................................................................5
11.Rechten en plichten van leden – afspraken binnen de ploeg .....................................................5
12.Kledij – algemeen – basispakket – nabestelling ..........................................................................5
13.Clubkleuren .................................................................................................................................6
14.Verzekering .................................................................................................................................6
15.Bestuur ........................................................................................................................................6
16.Bestuur ........................................................................................................................................9
17.Sponsoring...................................................................................................................................9
18.Wijziging van het huishoudelijk reglement .................................................................................9
19.Slotbepalingen ............................................................................................................................9

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Algemene bepalingen
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•

De vereniging genaamd Wielerclub WTC Velina is opgericht op 1 december 1999 en is
gevestigd te Geraardsbergen.

•

De vereniging zal er naar streven het wielertoerisme maximaal te bevorderen door het
organiseren van fietsactiviteiten voor haar leden.

2. Leden
De vereniging bestaat uit bestuursleden, medewerkers en actieve wielertoeristen.
Jaarlijks wordt er één of meerdere ledenvergaderingen georganiseerd. Alle leden worden hierop per
mail uitgenodigd. Ledenvergaderingen vastleggen
Tijdens deze vergadering wordt er onder andere:
•

Een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie

•

Een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen

•

De suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken

•

Lidgeld, betaling van kledij en deelname aan geplande activiteiten betaald

3. Nieuwe Leden
•

Nieuwe leden kunnen drie maal meefietsen tijdens een club rit waarna hen de vraag zal
gesteld worden of ze willen lid worden van de club.

•

Zij worden er duidelijk op gewezen door het bestuur dat ze dit kunnen op eigen
verantwoordelijkheid indien ze niet verzekerd zijn en mits ondertekening van een document
(document afstaan verantwoordelijkheid).

•

Elk lid is maar verzekerd vanaf de dag dat het bedrag gestort is aan de VWB.

•

De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de
secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier.

•

Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke
vertegenwoordiger.

•

Er is een minimumleeftijd van 16 jaar om te kunnen lid worden.

•

Jongeren die de minimumleeftijd nog niet bereikt hebben en vergezeld worden door
minimum 1 ouder worden toegelaten, op eigen verantwoordelijkheid.

4. Seizoen
•

Het seizoen begint de eerste zondag van Maart en eindigt op de 1e of 2e zondag van Oktober.

•

Voor de mountainbikers begint het seizoen op 1 januari. Het seizoen eindigt op hetzelfde
moment als dat van de baanrenners.
Vanaf Oktober bestaat de mogelijkheid om het hele jaar ritten te organiseren voor mtb of
baan rit, mits de weersomstandigheden hier anders over beslissen. Deze tellen niet mee voor
kampioenschap

5. Het lidgeld
•
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De kosten voor de inschrijving van leden (lidgeld) worden door het bestuur vastgesteld.

•

Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

•

Voor bestaande leden wordt het lidgeld betaald voor eind december.

•

De leden zijn verzekerd vanaf de dag dat de betaling en de aanvraag van de vergunning werd
overgemaakt volgens de richtlijnen van VWB.

•

Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

•

Elk lid zal een exemplaar van huidig reglement ondertekenen.

6. Een veilige sportomgeving
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan
de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:
•

Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de
nodige verzekeringen.

•

Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie.

•

Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden.

•

Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt.

•

Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

•

Alle leden dienen de wegcode te respecteren.

•

Bij het niet herhaaldelijk naleven van de wegcode zijn sancties mogelijk.
Deze zullen bepaald worden door het bestuur.

•

Het dragen van een fietshelm is verplicht.

•

Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.

•

Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat de voorziene
sportbeoefening risicoloos kan worden uitgevoerd. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is
daarom zeer aanbevolen.

•

In geval van pech wacht de complete groep op de clubleden met pech.

•

In geval een clublid door omstandigheden een kortere route dan de groepsroute neemt,
moet deze steeds een kapitein op de hoogte brengen en doet dit op eigen risico.

7. Kampioenschap
•
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Ieder jaar zal een rangschikking van de leden worden opgesteld.

De rangschikking zal opgemaakt worden door het aantal kilometers.
•

Bij de mountainbikers geldt het aantal gereden ritten. Indien deze gelijk is, bepaalt het aantal
kilometer de stand.

•

Er zijn 3 kampioenen :
o clubkampioen mannen o
clubkampioen dames o
clubkampioen MTB

8. Organisatie van de ritten
We organiseren:
•

Wekelijks de zondagvoormiddag een rit

•

Tijdens de winterperiode voorziet de club een alternatieve sportactiviteit, bv. spinning les in
groep. Ook toegankelijk voor niet leden.

•

Wegritten starten aan ons lokaal Bar Velina , Hogeweg 139 9500 Geraardsbergen

•

De ritten worden meegedeeld en bekendgemaakt door het bestuur of de wegkapitein via de
Facebookpagina, whatsappgroep of mail.

•

Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van de ritten.

•

Ieder lid kan een voorstel indienen bij het bestuur waaraan in de mate van het mogelijke
gevolg zal gegeven worden.

•

De snelheid van de rit wordt aangegeven door de wegkapitein(s) en wordt aangepast aan de
moeilijkheidsgraad van de rit.

•

Als een lid tijdens een rit problemen heeft met de snelheid, dient hij dit aan te geven aan de
wegkapitein. Het motto is “samen uit, samen thuis”.

9. MTB-Ritten
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•

Tijdens de winterperiode kan er beslist worden om als vereniging deel te nemen aan
toertochten.

•

Deze ritten tellen mee vanaf 1 januari tot en met het einde van het wegseizoen (1e of 2
zondag oktober) voor het kampioenschap.

•

De afspraken voor MTB-club zijn idem als de wegritten die georganiseerd worden door de
vereniging.

•

Ook de zondag ritten worden medegedeeld op de groep van messenger, whatsapp of mail.

•

De kalender is steeds op voorhand opgesteld.

10. Baankapiteins
•

De kapitein(s) aangeduid door het bestuur, is(zijn) verantwoordelijk voor zijn (hun) groep.

•

Het is hun plicht ervoor te zorgen dat de groep niet uiteenvalt en tezamen aankomt door de
nodige maatregelen onderweg te treffen.
De kapitein kan nooit verantwoordelijk gesteld worden bij een ongeval omdat ze eventueel
niet zouden hebben verwittigd voor het “gevaar” dat betrokken is bij het accident.

•

Beslissingen van de kapitein(s) worden ontegensprekelijk door de leden van de groep
opgevolgd.

11. Rechten en plichten van leden – afspraken binnen de ploeg
•

Bij toetreding als lid hebben de leden het recht een exemplaar van het huishoudelijk
reglement te ontvangen.

•

Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de
ledenvergaderingen.

•

Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Ze
kunnen dit laten aan brengen als agendapunt voor de eerst volgende bestuursvergadering
door dit via mail aan het voltallige bestuur te sturen.

•

Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken of te
doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of
het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft
ingediend.

•

Verwachten ook zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de organisaties van de club.

•

Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres
leden hebben de plicht tot tijdige betaling van uitstappen ( 2 daagse , Mallorca , kledij ,
enz…)

•

Leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast
ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

12. Kledij – algemeen – basispakket – nabestelling

5

•

Ieder lid is bij aansluiting verplicht een basispakket van de kledij aan te kopen, die gedurende
drie jaar wordt gedragen. Dit bestaat uit een trui met korte mouw en een korte broek. ( prijs
bepaald door bestuur ). ==> Niet van toepassing voor het wielerjaar 2019.

•

Er is uiteraard de mogelijkheid om meerdere stukken te bestellen.

•

De prijs van de kledij wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

•

Hij/zij ondertekent daarvoor een bestelbon waarin de prijs van dit pakket en de bijkomende
kledij naar eigen keuze vermeld is. Tevens moet de maat duidelijk vermeld worden.

•

De club probeert voor zover mogelijk paskledij te voorzien en een pasdag te organiseren.

•

Bij iedere rit, georganiseerd door de club, draagt ieder lid de volledige clubkledij.

•

Op bepaalde tijdstippen kan er bijkomende kledij worden besteld. De eenheidsprijs zal dan
afhangen van het op dat moment totaal aantal bestelde stuks. Tijdstippeb van bestelling
worden bepaald door het bestuur.
De bestelling van bijkomende kledij dient op voorhand betaald te worden. Geen of
laattijdige betaling = geen bestelling = geen kledij. Op deze manier tracht de club ook de
voorraad reservekledij beperkt te houden.

13. Clubkleuren
De clubkleuren zijn zwart met geel en blauw

14. Verzekering
Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
toegelaten, worden aangemeld bij Vlaamse Wielrijdersbond waaronder de club ressorteert. Dit
bevat o.a. een verzekering, die omvat:
•

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden

•

Individuele verzekering lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand

•

De dekking geldt 24/24 – 7/7 voor alle activiteiten met de fiets en tal van andere sporten

•

Binnen- en buitenland

•

Pechverhelping (bike assist Benelux : zie regelement VWB :
https://www.vwb.be/137/Verzekering )

•

2 maandelijks magazine vwb (ook digitaal)

15. Bestuur
Het (algemeen) bestuur bestaat uit 7 personen. een voorzitter, ondervoorzitter ,secretaris en een
penningmeester , PR man , feestorganisator , kledijverantwoordelijke.
Onder het bestuur valt:
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•

De algemene leiding van zaken

•

De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten

•

Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen

•

Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging

•

Het bestuur vergadert maandelijks (voorstel : 1e maandag van de maand). Indien er geen
agendapunten zijn, kan er beslist worden om de vergadering te annuleren. Dit gebeurt met
akkoord van het voltallig bestuur.

•

Het bestuur plant een extra vergadering indien 1/5 van de leden dit wensen.

•

Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één van de bestuursleden. De
oproeping gebeurt, schriftelijk via mail tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag,
uur, plaats en agenda.

•

Het bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is.

•

De besluiten moeten goedgekeurd worden door de meerderheid van het bestuur via
stemming.
Een bestuurslid kan pas vervangen worden nadat hij of zij zijn ontslag gegeven of gekregen
heeft. De leden kunnen zich kandidaat stellen voor de openstaande functie. Het is het
bestuur die beslist wie ze aan boord nemen.

15.1. Taken van de voorzitter:
• de voorzitter is het uithangbord van de club en moet bijgevolg een onberispelijk gedrag
vertonen.
•

de voorzitter neemt de finale beslissing bij gelijkheid van stemmen.

•

Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven

•

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter de positie over.

15.2. Taken Ondervoorzitter
• De ondervoorzitter kan steeds de voorzitter bij staan bij zijn taken die te maken hebben met
de club.
•

Bij langdurige afwezigheden van een bepaald bestuurslid kan de ondervoorzitter zijn taken
overnemen.

•

Deze kan steeds ingeschakeld worden als er hulp moet aangeboden worden bij activiteit van
een bestuurslid.

15.3. Taken van de secretaris:
• Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van
hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de
ingekomen stukken te bewaren.

7

•

Heeft het beheer over het archief

•

Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen van de reglementen

•

voert de communicatie met de wielerbond (VWB).

•

neemt de notities tijdens de bestuursvergaderingen en stuurt deze daarna via mail naar het
voltallige bestuur.

•

Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen

•

Houdt een voor de leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden
en ereleden zijn opgenomen

15.4. Taken van de penningmeester
• Beheert de gelden van de vereniging
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•

Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle
door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven

•

Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven bij.

•

Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand.

•

Geeft tijdens iedere bestuursvergadering de financiêle toestand van de club.

15.5. Taken PR man
• De PR man verzorgt het contact tussen leden en bestuur , ook de uitstraling van de club
(vernieuwing) en eventuele nieuwe leden begeleiden behoort in die categorie.
•

Reclame naar sponsors door foto’s Facebook , instagram , whatsapp, website en messenger

•

Verantwoordelijke uithangbord lokaal en de website van de club.

15.6. Taken feestverantwoordelijke
• De feestverantwoordelijke zal instaan voor ons nieuwjaarsreceptie , eetfestijn , souper.
•

Is verantwoordelijk voor alle drukwerk (affiches, reclame, onderleggers,...)

•

is verantwoordelijk voor de organisatie van 2-daagse

15.7. Kledij verantwoordelijke
• De kledijverantwoordelijke zorgt voor bestellingen van onze clubkledij en keuze van
materiaal

zorgt voor de stock .

16. Bestuur
Kandidaat-bestuurders zijn altijd welkom en worden benoemd na goedkeuring door het
bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

17. Sponsoring
Het bestuur zal een sponsorovereenkomst opstellen. (nog niet van toepassing)

18. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van het bestuur

19. Slotbepalingen
Ieder lid en het bestuur heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. Na
vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden.

Namens het bestuur van WTC Velina
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