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WTC DE VREDETRAPPERS 1976  2017
Inschrijven
* jaarlijks lidgeld bedraagt 90€ en u krijgt het volgende in de plaats:
* verzekering voor 1 jaar
* aankoop kledij aan gunstig tarief om de 3 jaar
* gratis souper op het einde van het jaar indien 15 ritten afgelegd tijdens seizoen
* jaarlijks club-weekend een tocht van 160km heen en 160km terug (mits inschrijving)
* wie zich wenst lid te maken tijdens het seizoen valt onder de voorwaarden van niet-leden (zie verder)
* personen beneden de leeftijd van 16 jaar kunnen geen lid worden

Ritten
* start van het seizoen is halfweg februari en we rijden tot halfweg oktober
* starturen van elke rit zijn op voorhand gekend: 9u / 8u30 / 8u

(naargelang ritafstanden, winter, zomer, …)

* ieder lid dient zich aan te melden bij de ‘bordverantwoordelijke’ van de dag voor aanvang vd rit
* aankomsturen zijn voorzien tussen 11u en 11u30 (naargelang het weer en verloop van de rit)
* snelheid, rit, afstand wordt bepaald door de ‘ritverantwoordelijken’ op de dag zelf
* een A , B en C groep start afzonderlijk aan het lokaal op bovenvermeld startuur. Zo kan ieder lid vrij
beslissen welke afstand hij wenst af te leggen - rekening houdend met eigen kunnen.
* men wordt verondersteld zijn eigen kunnen juist in te schatten, om zo de juiste keuze te maken tussen A, B, C.
* ritten worden niet aangepast aan behoeftes van een paar personen (vroeger thuis, ziek, ...)
* leden die tijdens een rit problemen hebben worden wel verondersteld dit te melden, zoniet
kan men er ook geen rekening mee houden.
* uit respect voor de sponsors worden alle ritten gefietst in volledige clubuitrusting
* het dragen van een fietshelm is een aangewezen veiligheidsmaatregel
* bij mechanische pech van een lid wordt er altijd gewacht.
* ieder lid moet voor zich het nodige materiaal bij hebben om een lekke band te kunnen repareren
of vervangen.
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* bij extreme weersomstandigheden zoals ijzel, sneeuw, … telt iedere rit op voorwaarde dat men start
in het lokaal en minstens 2 uur rijdt en zich terug aanmeldt in het lokaal.
* we willen ons als club zoveel mogelijk aan de verkeerscode houden en rijden met max 2 naast elkaar
* we houden ons ook allemaal aan de ‘milieucode’ ( geen verpakkingen, binnenbanden, ander zwerfvuil op de weg smijten)
Souper
* gratis souper op het einde van het seizoen indien minstens 15 ritten in clubverband afgelegd en
volwaardig lid zijn (= lidgeld )
* indien men niet aan 15 ritten geraakt, kan men altijd aan het souper deelnemen mits betaling
- van 10 tot 14 ritten souper aan halve prijs
- minder dan 10 ritten is souper volledig te betalen
* souper is normaal ieder jaar voorzien op de 3 de zaterdag van de maand november

Kledij
* om de 3 jaar is ieder lid verplicht de nieuwe kledij aan te kopen aan een zeer gunstige prijs.
* voor nieuwe leden wordt een door de club bepaalde waarborg aangerekend.
* na 3 seizoenen rijden met dezelfde kledij moet men aan 45 ritten hebben deelgenomen om
verder als een volwaardig lid te worden beschouwd, zoniet moet vanaf dan een waarborg voor de
nieuwe kledij worden betaald.
* nieuwe leden krijgen per seizoen 30% van hun waarborg terug indien zij 15 ritten met de club hebben
afgelegd.
* sponsors betalen geen waarborg.
* indien een lid de rit aflegt in een niet volledige cluboutfit wordt deze als ongeldig beschouwd
(met uitzondering van beschadigde kledingstukken, deze dienen dan wel te worden bijbesteld)

Kampioen
* per seizoen wordt er een klassement opgemaakt gebasseerd op het aantal met de club geldig gereden ritten
* het lid met de meeste ritten wordt onze nieuwe clubkampioen en krijgt daarvoor een waardebon
* voor de tweede en derde in de stand wordt eveneens een waardebon voorzien
* Bij gelijke stand wordt de winnaar bepaald bij een door de club georganiseerde ‘tijdrit’
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Niet leden
* personen die geen lid zijn van de club en wel willen mee rijden kunnen dit enkel na afspraak met het bestuur
* personen die de club niet kennen (nooit eerder meegereden) kunnen altijd 2 proefritten
afleggen vooraleer zich in te schrijven
* daarna moet het niet-lid beslissen zich al dan niet in te schrijven (= lidgeld betalen en aankoop kledij)

Slot
* door aansluiting verklaart men zich akkoord met de hierboven vermelde punten
* afwijkingen en uitzonderingen op het reglement en inschrijving kunnen eventueel bekomen worden
na overleg met het bestuur.
* ieder lid mag altijd een voorstel van verbetering doorgeven aan het bestuur.
Dit wordt dan besproken en eventueel toegepast

Het bestuur
Voorzitter:

Hans Delorge

0477 60 81 18

Ondervoorzitter:

vakant

Financiele Cel:

Stijn De Poortere
Ruben Depaepe

0475 10 73 40
0472 73 00 70

PR en verslag:

Nico Pauwels

0485 95 09 38

Verzekering / ongeval:

Johan Maebe

0476 43 33 37

Webmaster:

Stijn De Poortere

0496 10 73 40

Maandelijkse info-mail:

Ruben Depaepe

0472 73 00 70

Meewerkend lid:

Dany Bossuyt
Bruno Mylle

0495 28 07 14

