
1. De leuze van de club is SAMEN UIT, SAMEN THUIS; Bij pech wacht iedereen en tracht men de 

ongelukkige verder te helpen, zowel de eerste als de laatste kilometer. In dergelijk geval 

plaatsen we ons naast de rijweg zodat het andere verkeer niet wordt gehinderd. 

2. Hij die meefietst is verplicht de wegcode te volgen. 

3. Het officiële seizoen begint de eerste zondag van maart en eindigt met onze veldtoertocht. 

Aanpassingen hieromtrent zijn altijd mogelijk. 

4. In de maand maart fietsen we aan een maximumsnelheid van 30km/u. Vanaf de maand april 

mogen we rijden aan een maximumsnelheid van 32km/u. Dit zijn maximumsnelheden en 

mogen bijgevolg niet overschreden worden door de koptrekkers. Er mag uiteraard wel 

minder snel gereden worden. Vanaf de 2de zondag in maart tot einde seizoen is er vertrek om 

9u mogelijk voor een rit van 50 à 60 km. Deze groep bepaalt zelf de snelheid, maar deze mag 

de 32km/u niet overschrijden. 

5. Ieder lid is verplicht om in alle ritten die in clubverband worden gereden de clubkledij te 

dragen. Onze volledige clubkledij bestaat uit een clubtrui, een clubbroek en een (club)helm, 

eventueel aangevuld met een clubbody. Leden die niet in clubkledij meefietsen, kunnen geen 

aanspraak maken op een aanwezigheidsregistratie. 

6. Indien er ergens met de wagen naartoe wordt gereden om te fietsen, dan zullen de 

afgelegde kilometers vergoed worden. Zij die meerijden geven voor een afstand minder dan 

50km minstens €5, voor elke bijkomende 10km telkens €1 opleg. 

7. De personen die het vervoer verzorgt van fietsen of ander materiaal toebehorend aan 

andere leden van de club, kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventueel 

opgeslopen schade, van welke aard dan ook. 

8. Elkeen die een voorstel heeft aangaande een fietstrip kan deze melden. In mate van het 

mogelijke zal hieraan gevolg gegeven worden. 

9. Elke maand zal er een bestuursvergadering worden gehouden. De bestuursleden dienen zich 

te verontschuldigen bij een voorziene afwezigheid bij een van de andere bestuursleden. Na 

drie afwezigheden zal het bestuurslid in kwestie ter verantwoording geroepen worden. 

10. Het bestuur verplicht zich ertoe om jaarlijks een algemene vergadering in te lassen en dit in 

de periode tussen 1 januari en de aanvang van het nieuwe seizoen. 

11. Suggesties in verband met het clubreglement mogen doorgespeeld worden aan het bestuur. 

Het bestuur beslist echter of het punt al dan niet opgenomen wordt in het reglement. 

12. Het bestuur kan bij geen enkele cluborganisatie verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke ongevallen of eventueel opgelopen schade van welke aard dan ook. 

13. Het lidgeld bedraagt jaarlijks €65 inclusief lidkaart Vlaamse Wielrijdersbond t.w.v. €35. Indien 

beide echtgenoten of ander inwonend gezinslid actief lid zijn van de club bedraagt het lidgeld 

voor deze bijkomende persoon €30. Aansluiten via de club is verplicht. 

14. Ieder lid dat op 3 jaar geen 60 ritten en geen enkele keer hulp heeft geboden bij één van 

beide evenementen die jaarlijks worden georganiseerd, heeft geen recht op eender welke 

bonus gegeven door de club. 

15. Een minimum van 10 ritten per seizoen wordt vooropgesteld. Bij een te groot ledenbestand 

kan het bestuur een uitzetting uit de club overwegen. Deze regel is niet van toepassing bij 

blessures of andere onvoorziene omstandigheden. 

16. Het maximale leden aantal is voorlopig vastgelegd op 110 leden. 

17. De clubkampioen wordt diegene die de meeste wegritten heeft gereden. Bij een gelijke stand 

tellen de afgelegde kilometers. 

18. De stichtingsdatum van de club is 5 maart 1995. 

19. Deze uitgave van ons clubreglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 02-

02-2022 en vervangt alle voorgaande. 


