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 19 oktober 2021, het reglement dat was vastgesteld
in de ledenvergadering van 21 oktober 2014.
A.

Doelstelling van de vereniging

Het bevorderen van de toersport in het algemeen door:

▪

Het uitzetten van toertochten voor leden.

▪

Het organiseren van een veldtoertocht voor leden en niet-leden.

▪

Het organiseren van een jaarlijkse fietsdriedaagse voor leden en niet-leden.

B.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen.

▪

De leden van het bestuur worden gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering.

▪

De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat zij na afloop van de
termijn kunnen worden herkozen.

▪

De bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.

▪

Ontheffing van een bestuursfunctie geschiedt door de meerderheid van stemmen van het bestuur en
door de leden indien deze meerderheid hiervoor termen aanwezig acht.

▪

Beslissingen worden genomen door het bestuur met meerderheid van stemmen. Bij gelijk aantal
stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel met uitzondering van sponsoraangelegenheden.

▪
C.

Leden van het bestuur kunnen zijn: allen die lid zijn van de vereniging.

De leden

Lid van de vereniging kunnen zijn:

▪

Allen die interesse hebben in de wielertoersport in het algemeen en

▪

De minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt en

▪

Zij die de contributie betalen,

D.

Kleding

Bij de aanschaf van nieuwe kleding zullen de kosten die dit met zich meebrengen als volgt worden gefinancierd:

▪

Door het aantrekken van maximaal 4 sponsors,

▪

Door het aanspreken van het daarvoor gereserveerde bedrag uit de clubkas,

▪

Door een eigen bijdrage van elk lid.

▪

Wordt het lidmaatschap beëindigd binnen 1 jaar na aanschaf van de nieuwe kleding betaalt het
stoppende lid € 75,-, het 2e jaar € 50,- en in het 3e jaar € 25,- aan restkosten.

E.

Het dragen van de kleding

Het zichtbaar dragen van de door de vereniging beschikbaar gestelde kleding is voor ieder lid verplicht tijdens alle
door WTC Boekel georganiseerde tochten. Bij regenweer is het toegestaan regenkleding te dragen over het
clubtenue. Het niet naleven van deze regel kan sancties tot gevolg hebben.
Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle door WTC Boekel georganiseerde tochten.
F.

Toerleiders

Tijdens de ritten op de weg beslissen de toerleiders te allen tijde.
Dit is van toepassing op o.a.

▪

De gereden snelheid

▪

Aanpassen van de route bij wegomlegging of route-inkorting bij slecht weer

▪

Als er gewacht moet worden op achterblijvers door b.v. materiaalpech

G.

Intrekken lidmaatschap

Het lidmaatschap van een lid kan onder de volgende omstandigheden ingetrokken worden:

▪

Het niet tijdig betalen van de contributie.

▪

Het niet houden aan het huishoudelijk reglement van de vereniging.

▪

Door het verrichten van handelingen die de vereniging of de wielersport in zijn algemeenheid schaden.

Indien het lidmaatschap om bovenstaande redenen wordt ingetrokken is het lid verplicht om de wielerkleding die
door de vereniging ter beschikking is gesteld per omgaande terug te geven aan de vereniging. Eventueel
betaalde contributie wordt niet terugbetaald.
Het bestuur is gemachtigd om een lidmaatschap in te trekken. Het bestuur zal het lid eerst een officiële
schriftelijke waarschuwing geven alvorens het lidmaatschap definitief wordt ingetrokken. Indien er aanleiding is
om het lidmaatschap per direct in te trekken dan is het bestuur hiertoe gerechtigd.
H.

Ledenvergaderingen

Tweemaal per jaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden. Indien het bestuur het nodig acht kan
vaker een ledenvergadering worden ingelast. Tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen zal het bestuur de nodige
mededelingen doen over het afgelopen en naderende seizoen. De volgende punten komen minimaal aan de
orde:

I.

▪

De financiële positie van de vereniging en afleggen van verantwoording door de penningmeester.

▪

Verslaglegging van het afgelopen seizoen door de secretaris.

▪

Mededelingen voor het naderende seizoen door het voltallige bestuur.

▪

Aftreden en benoemen van bestuursleden.

Kascommissie

Elk jaar wordt een kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. Een lid
blijft twee jaar lid van de kascommissie en wordt daarna vervangen door een ander lid.
•

J.

Sponsoren

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.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

