het huishoudelijk reglement van

Wieler Tourclub Boekel
Wieler Tourclub Boekel is opgericht bij Notariële akte op 17 oktober 1979 ten kantore van Notaris
Verspeek in Gemert door diens kandidaat-notaris-plaatsvervanger mr. H.R.F.M. van Thiel.
Conform het daarin opgenomen artikel 19 lid 1 gebruikt de vereniging haar recht om over een aantal
zaken afspraken te maken in een huishoudelijk reglement.
Onderstaand huishoudelijk reglement vervangt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering
de dato 21 oktober 2014, het reglement dat was vastgesteld in de ledenvergadering van 25 oktober
2010.

Algemeen
1. Alle leden van Wieler Tourclub Boekel dienen de volgende punten in acht te nemen bij
deelname aan (alle) activiteiten georganiseerd door de vereniging.
2. Jaarlijks worden er (tenminste) twee ledenvergaderingen gehouden en wel aan het begin van
het (wieler)seizoen (februari) en aan het einde van het seizoen (oktober)
3. Bij huwelijk/bij overlijden /bijzondere gebeurtenis bij een der leden en bij het naar buiten
treden namens WTC Boekel wordt ongeveer € 10,-- besteed uit de kas van der vereniging.
4. Een ieder is verplicht er voor te zorgen dat zijn/haar materiaal goed en tijdig in orde is vóór
het vertrek, of vóór het verstrijken van de pauze tijdens de ritten.
5. Elk lid van de Wieler Tourclub Boekel wordt, i.v.m. de verzekering, aangemeld bij de N.T.F.U.
en ontvangt de daarbij behorende ledenpas. Deze kosten worden jaarlijks verrekend d.m.v.
de verenigingscontributie.

Technisch gedeelte
1. Het bestuur van Wieler Tourclub Boekel maakt elk jaar een kalender op voor het hele
seizoen. Deze kalender wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en in het
Toerboekje.
2. Gestreefd wordt naar een aankomsttijd van alle tochten vóór 12.30 uur.
3. Vanwege de verkeersveiligheid en de verschillende wensen van de leden wordt gereden in
gesplitste groepen, de zogenoemde A groep, de B groep en de C groep.
4. Uitgangspunten A groep: vertrek tussen 6.00 en 9.00 uur, kilometers tussen 70 en 140,
snelheid tussen 28 en 30 km/h.
5. Uitgangspunten B groep: vertrek tussen 7.30 en 9.00 uur, kilometers tussen 70 en 100,
snelheid tussen 26 en 28 km/h.
6. Uitgangspunten C groep: vertrek 9.00 uur, kilometers tussen 50 en 70, snelheid 25 km/h.
7. Differentiatie is er nu o.a. in vertrektijden, afstanden en snelheden. Afhankelijk van wensen
van leden zijn meer variaties mogelijk.
8. Ieder lid is vrij in deelname aan tochten bij de verschillende groepen. Maar een ieder wordt
ook geacht zich aan te passen aan de snelheid en afspraken (bijvoorbeeld m.b.t. voorrijden)
van de betreffende groep.
9. Tijdens de ritten beslissen de toerleiders te allen tijde, over de gereden snelheid, over het
aanpassen van de route bij wegomlegging of route-inkorting bij slecht weer. Of er gewacht
moet worden op achterblijvers b.v. bij calamiteiten of materiaalpech etc.

10. Alle deelnemers dienen zich strikt de verkeersregels te houden, eenieder rijdt mee voor
eigen verantwoordelijk en veiligheid.
11. Op zondag hebben we vaak de beschikking over een volgwagen. Deze volgt in principe de A
groep. Meestal de grootste groep die ook de langste afstand rijdt.
12. Door de toerleiders wordt er per seizoen een chauffeurslijst opgesteld. Als een chauffeur op
de datum dat hij is ingedeeld niet kan, zorgt hij zelf voor een vervangende chauffeur.
13. Door de vereniging worden vanuit de volgwagen reservewielen ter beschikking gesteld.
Indien een lid daarvan gebruik maakt moet hij/zij dit wiel aan het einde van de rit
terugbezorgen bij de volgauto. Het reservewiel mag alleen gebruikt worden tijdens de rit.
14. Ieder lid is en blijft zelf verantwoordelijk voor schade aan zijn eigen fiets tijdens vervoer door
derden.

Kleding
1. Bij de aanschaf van nieuwe kleding zullen de kosten die dit met zich meebrengt worden
gefinancierd door het aantrekken van een aantal sponsoren, door het aanspreken van het
daarvoor gereserveerde bedrag uit de clubkas en door een eigen bijdrage van elk lid.
2. Voor de duur van de met de sponsors afgesproken periode, wordt telkens een nieuw
kledingreglement opgesteld, waarvoor met elk lid bij het uitreiken van het kledingpakket en
de betaling van diens eigen bijdrage, een aparte overeenkomst wordt aangegaan. Dit
kledingreglement wordt in de laatste algemene ledenvergadering voor aanschaf van de
nieuwe kleding vastgesteld en blijft van kracht totdat de algemene ledenvergadering een
nieuw kledingreglement vaststelt. In dit kledingreglement is bepaald:
- De financiële bijdrage per lid,
- De aanschafplicht,
- De afschrijving van de kleding per jaar (i.v.m. opzegging lidmaatschap),
- Prijsafspraak voor nieuwe leden bij aankoop van de kleding.
3. Het zichtbaar dragen van de door de vereniging beschikbaar gestelde (boven)kleding is voor
ieder lid verplicht tijdens alle door WTC Boekel georganiseerde tochten. Bij regenweer is het
toegestaan regenkleding te dragen over het clubtenue. Voor het niet naleven van deze regels
kan het bestuur sancties aan de leden opleggen.
4. Ook bij deelname aan representatieve evenementen is het dragen van de door de vereniging
verstrekte kleding verplicht.
5. Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle door WTC Boekel georganiseerde
tochten.
6. Het bestuur onderhoudt de contacten met de sponsoren. Alle leden zullen er voor
zorgdragen dat de sponsoren van de vereniging op een positieve manier worden
uitgedragen.

Overige zaken
1. Het bestuur van de Wieler Tourclub Boekel kan voor allerlei zaken aparte werkgroepen
benoemen. Deze werkgroepen werken altijd onder(eind)-verantwoordelijkheid van het
bestuur en leggen hun plannen vóór het evenement of de gebeurtenis gaat plaatsvinden
tijdig en met een financiële onderbouwing voor aan het bestuur ter goedkeuring.
2. Bij verhoging c.q. verlaging van de verenigingscontributie wordt de contributie opnieuw
vastgesteld in de ledenvergadering in het voorjaar.
3. Voor de incassering van de contributie geeft elk lid een machtiging af voor jaarlijkse
automatische incasso door de vereniging.
4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

