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ALGEMEEN

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

KAMPIOENSCHAP

2. Ieder jaar zal een rangschikking worden opgesteld :



Van de puntenkampioen(en) => het aantal toegekende punten tijdens
het wegseizoen
Van de kilometerkampioen per groep tijdens het wegseizoen =>
diegene die in de desbetreffende groep het meeste aantal kilometers
heeft afgelegd.
 Iedereen tekent elke zondag voor aanwezigheid bij een
groep naar zijn keuze VOOR het vertrek.
 Het door die groep gereden aantal kilometers is NIET
overdraagbaar naar een andere groep!
 Bij discussie/betwisting zal het bestuur een definitieve
beslissing nemen in eer en geweten.

3. De punten van de clubactiviteiten tellend voor het kampioenschap, worden als volgt
toegekend.
I.

Het wegseizoen, beginnend op de 1e zondag van maart t.e.m laatste
zondag van september :
o Voor ELKE zondagse rit in clubverband, vermeld op
de kalender of tijdens een meerdaagse georganiseerd
door de club => 10 pnt
o Voor deelname aan grote ritten(normaal 2 per seizoen)
=> 15 pnt per deelname
o Bij aanwezigheid op alle andere clubactiviteiten worden
er ALLEEN kledij-punten toegekend ( zie tabel: te
verdienen punten)

4. Het wegseizoen en dus ook het clubkampioenschap eindigt na de laatste rit op de
laatste zondag van september.

5. Om de 10 punten op zondagvoormiddag te verkrijgen dient het lid tot het einde van
de rit mee te rijden in de groep. Over de toekenning van de punten zal de
verantwoordelijke van de groep beslissen en indien nodig het op de volgende
bestuursvergadering ter sprake brengen

6. Bij slechte weersomstandigheden zal het bestuur, aanwezig in het clublokaal, beslissen
of de rit doorgaat. Aan de aanwezige leden worden dan enkel de punten, tellend voor
het kampioenschap en uiteraard niet de kilometers toegekend.

7. Bij zeer slechte weersvoorspellingen (sneeuw, ijzel, storm,...) zal het bestuur op
ZATERDAGAVOND beslissen of de rit op zondagmorgen zal doorgaan. Dit zal op de
site aangekondigd worden ten laatste op zaterdagavond om 19 uur! (als mogelijk zal
dit ook per mail gebeuren)

8. Op het einde van het sportieve jaar zal een ere-podium worden gevormd door de
puntenkampioen van wegseizoen en de kilometerkampioenen van elke groep.

9. De puntenkampioen(en) krijgt(en) een kampioentrui en een aandenken. De andere
leden van het ere-podium krijgen eveneens een aandenken. Deze trofeeën worden door
de voorzitter uitgereikt op de jaarlijkse kampioenviering, waarop alle leden, hun
partners en sponsors worden uitgenodigd.

10. Ieder lid kijkt zelf zijn punten na op de site onder de rubriek KLASSEMENTEN /
KLASSEMENTEN XXXX(jaartal) of dit klopt. De verdiende punten, de per groep
gereden kilometers, zullen op de site raadpleegbaar zijn ten laatste op dinsdagmorgen
na de gereden rit op zondagmorgen. Opmerkingen ivm fouten dienen per mail aan
Roland Brackman (roland.brackman@telenet.be) EN Rudi Cornelis
(rudy.cornelis@telenet.be) gemeld te worden ten laatste 10 dagen na de gereden rit.

ORGANISATIE VAN DE RITTEN

II.

De fietstochten georganiseerd door de club worden in VIER groepen
gereden :
o Groep A : handhaaft een gemiddelde snelheid van +- 32 km/u.
of meer

o Groep B : handhaaft een gemiddelde snelheid van +- 30km/u
o Groep C : handhaaft een gemiddelde snelheid van +- 27 km/u
o Groep D :handhaaft een gemiddelde snelheid van +- 25km/u
11. Indien er groepen samen fietsen, om welke reden ook, dan zal de gemiddelde snelheid
worden aangepast.
12. De groepskapitein(s), aangeduid door het bestuur, is/zijn verantwoordelijk voor het
respecteren van de gemiddelde snelheid van hun groep. Het is hun plicht er voor te
zorgen dat de groep niet uiteenvalt en dat iedereen samen aankomt door de nodige
maatregelen te treffen onderweg (bv. wachten bovenop de hellingen, aanpassen van de
snelheid). In het uiterste geval kan de kapitein een lid verplichten in de volgwagen te
stappen teneinde het vlotte verloop van de rit niet in het gedrang te brengen.
13. Ieder lid is individueel verantwoordelijk voor het naleven van het verkeersreglement
en het respecteren van het milieu door eigen afval bij te houden.
14. De volgwagen(s) word(en)t wekelijks volgens een beurtrol toegekend aan de
groep(en), tenzij het parcours dit niet zou toelaten(niet toegankelijke weg voor auto's
op het parcours bvb). Als er een groep (meestal A of B) vertrekt om 8 uur 's morgens,
dan zal de volgwagen met deze betreffende groep meerijden. De volgorde is
vastgesteld van A naar D vanaf de eerste rit van het seizoen en dan volgend.

KLEDIJ
15. Ieder lid is bij aansluiting verplicht een basispakket kledij aan te kopen, dat gedurende
5 jaar wordt gedragen. Dit bestaat uit een trui met korte mouwen,een windvest,een
wintervest of tussenseizoenvest en een korte broek. De kostprijs van dit pakket wordt
ieder jaar opnieuw bepaald.
16. Hij/zij ondertekent daarvoor een bestelbon waarin de omschrijving van de kledij en de
corresponderende prijs vermeld is.
17. Een lid dat de club definitief verlaat kan zijn /haar resterende kledijpunten
opvragen tot op het einde van het lopende seizoen ( 30 sept.). Deze worden hem/haar
dan cash uitbetaald. Tien punten wordt gelijkgesteld met 1€.
18. Het laatste jaar van de 5-jaars cyclus is het lid verplicht minimum een korte broek en
een trui korte mouwen aan te kopen. Nieuwe leden die zich aansluiten kunnen tijdens
de laatste twee jaar van ons vijfjaarlijks kledijcontract een volledig basispakket
aankopen tegen een gunsttarief met respectievelijk 30% korting voor het laatste jaar
,en 20% korting voor het voorlaatste jaar. Dit bedrag zal u onmiddellijk in de vorm
van kledijpunten teruggegeven worden zodat dit in mindering kan komen bij een
volgende aankoop.
19. Kledijpunten kunnen verdiend worden als volgt :






Bij alle alle zondagritten in clubverband => 10 pnt
Bij meerdaagse cluborganisaties => 10 pnt per dag
Bij grote ritten => 15 pnt per rit (2x per jaar)
Helpende hand op zaterdag van het eetfestijn:
o van 14u tot 18u: 50 punten
o van 18u tot 24u: 50 punten



Helpende hand op zondag van het eetfestijn :
o van 10u tot 15 u:
50 punten
o van 15u tot einde : 50 punten




Helpende hand op zaterdag van de eigen organistaie(s) :
Helpende hand op zondag van de eigen organisatie(s) :

50 punten
30 punten

20. Afzonderlijke kledij-items kunnen bijbesteld worden. De prijzen zijn te bevragen bij
de kledijverantwoordelijke of iemand van het bestuur. De prijzen op de site zijn
indicatief en niet bindend.
21. Bij iedere rit, georganiseerd door de club, draagt ieder lid de volledige clubkledij met
inbegrip van een helm. Bij het niet dragen van de valhelm kan de club niet
aansprakelijk worden gesteld voor letsels opgelopen aan het hoofd.
22. Door een val beschadigde kledij wordt door de club vergoed onder volgende
voorwaarden:
 De val gebeurde tijdens een rit in clubverband: zondagsrit, grote rit en
meerdaagse rit
 Een sponsorlogo is niet meer leesbaar
 Dit geldt niet voor de kampioentrui
 bij betwistingen zal het bestuur een definitieve beslissing nemen in eer
en geweten..

VERZEKERING
23. Ieder lid wordt bij aansluiting verzekerd. De verzekering omvat:
o De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden; de
individuele verzekering-lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand.
o De dekking geldt 24u op 24u voor alle aktiviteiten met de fiets.
o Indien een lid betrokken is bij een ongeval volgt hij de procedure
vermeld op de website van de VWB: www.vlaamsewielrijdersbond.be;
tabblad: verzekeringen.

o OPGELET : het is aangeraden van een aparte familiale verzekering te
hebben of af te sluiten.

FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE CLUB
24. Bij volgende activiteiten zal de club in principe, maar vrijblijvend volgens de
financiële toestand van de club, een financiële bijdrage leveren:
o

o
o

Bij deelname aan een organisatie van meerdaagse ritten, erkend door de club
en voorzien op het jaarprogramma: 5 € per dag per lid (dit wordt door de
organisator mee opgenomen in het budget van de reis)
Bij deelname aan de inschrijvings- en de sluitingsvergadering: 2 consumpties
per lid
Bij deelname aan de rit op Pasen, vaderdag, moederdag, de openings- en
sluitingsrit: vrijblijvend 1 of meerdere consumpties

25. Bij een huwelijk en een geboorte ontvangt een clublid 50 € als geschenk. De
secretaris moet daarvan officieel in kennis gesteld worden.

Einde

