Zijtaart, Maart 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIELER TOURCLUB ZIJTAART
ALGEMEEN
1.

Leden van Wieler Tourclub Zijtaart dienen de volgende punten in acht te nemen bij
deelname aan alle activiteiten georganiseerd door WTC ZIJTAART. De Statuten en
Huishoudelijk Reglement liggen te allen tijde ter inzage bij het Bestuur.
OPRICHTING EN DOELSTELLING

2.

De vereniging werd opgericht 12 maart 1980 onder de statutaire naam: "WIELER
TOURCLUB ZIJTAART", met als verkorte naam WTC ZIJTAART en statutaire
woonplaats: Zijtaart. De statuten zijn opgenomen in een notariële akte, gepasseerd voor
L.A.J. Snoeijs, notaris ter standplaats Veghel, op 22 maart 1982.
De vereniging is geregistreerd in het verenigingen- en stichtingenregister onder het
nummer V217566 bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch. De verenigingsvertegenwoordigingsbevoegdheid is in de statuten vastgelegd, met als ingangsdatum 13
juli 1981.

3.

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de wielersport in
de ruimste zin des woords, waaronder met name begrepen de fietstoursport alsmede het
organiseren van recreatieve fietsactiviteiten voor haar leden. Een belangrijk kenmerk van
WTC ZIJTAART als vereniging is, dat de leden primair voor hun plezier en ontspanning,
sociaal deelnemen aan georganiseerde tochten, eenieder in de voor hem of haar bestemde
afdeling(en) (zie punt 12).
NEDERLANDSE TOER FIETS UNIE (NTFU)

4.

WTC ZIJTAART is sinds 1984 aangesloten bij de NTFU, de enige overkoepelende
organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU verplicht alle leden van een
bij haar aangesloten vereniging in het bezit te zijn van een ToerFietsKaart. Daarmee is
men automatisch lid van de NTFU. Zowel de WTC ZIJTAART verenigingspremie als de
premie voor het individuele NTFU lidmaatschap worden jaarlijks, door WTC ZIJTAART
aan de NTFU voldaan.
Derhalve zijn de kosten voor een NTFU-ToerFietsKaart/-Lidmaatschap, (€ 34,96 in
2017), automatisch begrepen in de WTC Zijtaart ledencontributie.
VERZEKERING ToerFietsKaart-houders

5.

Door de NTFU is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen
afgesloten. De leden van NFTU-verenigingen hebben een uniek ‘all-risk’
verzekeringpakket. In de standaardverzekering is onder andere de vergoeding van
materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen t.g.v. een ongeval geregeld.
De NTFU heeft standaard de volgende verzekeringen voor ToerFietsKaart-houders
afgesloten waarvan de premie is verdisconteerd in de toerfietskaartpremie: a)
aansprakelijkheidsverzekering b) fietsverzekering c) ongevallenverzekering, d)
reisverzekering buitenland. Het is mogelijk op individuele basis het “basis-verzekerde”
bedrag van uw fiets te verhogen in 6 stappen tegen een geringe premie.
Voor meer informatie m.b.t. de NTFU Fietsverzekering wordt verwezen naar de
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NTFU kalender en naar www.ntfu.nl.
6.

Naast de standaardverzekering heeft een lid van een NTFU-toerfietsvereniging, o.a. de
volgende extra’s:
Een korting van € 1,00 op het inschrijfgeld bij deelname aan fietstochten
georganiseerd onder auspiciën van de NTFU;
De NTFU kalender: jaaroverzicht met ongeveer 5.000 fietstochten (inclusief
veldtoertochten) en evenementen in heel Nederland;
Het FietsSport Magazine: wordt 6x per jaar toegestuurd aan de leden.
EINDE LIDMAATSCHAP

7.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid. Deze opzegging dient te
geschieden door middel van een aan de secretaris van het bestuur gericht schrijven.
Afmelding van lidmaatschap dient tijdig, vóór 1 december van het lopende seizoen, te
geschieden. Bij afmelding na deze datum is € 34,96 verschuldigd, in verband met
aanschaf ToerFietsKaart en administratiekosten.
ALGEMENE LEDENVERGADERING

8.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (kalenderjaar), wordt
een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.
De oproep van de jaarvergadering en andere algemene vergaderingen geschiedt via de
mail op grond van de gegevens van de leden volgens het ledenregister. Algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenst.
Alle besluiten van de algemene vergaderingen worden genomen volgens het bepaalde in
de statuten.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: de bestuursverkiezing, het verslag
en benoeming van de kascommissie en de presentatie van het toerprogramma.
HET BESTUUR

9.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de beperkingen
vastgelegd in de statuten.

10.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na benoeming af tijdens de jaarvergadering, te
beginnen de dertiende juli 1981, volgens een door het bestuur opgemaakte rooster van
aftreding.
Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, behoudens ontslagneming.
Een bestuurslid dat tussentijds in een vacature wordt benoemd neemt, voor wat betreft het
rooster van aftreding, de plaats van zijn voorganger in.
Na de bestuursverkiezing in 2017 luidt het rooster van aftreding als volgt:
2018 Lid Annie v/d Nieuwenhof en Lid Hans van Dinter en Secretaris René Looman
2019 Voorzitter Dirck v.d. Linden
2020 Penningmeester Pim Kolsteeg

11.

Besluiten genomen op bestuursvergaderingen, in meerderheid van stemmen en bij
aanwezigheid van de bestuursmeerderheid, dienen door de leden te worden nageleefd (zie
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art. 10 & 11 van de statuten).
DIVERSE AFDELINGEN
12.

WTC ZIJTAART bestaat uit vijf afdelingen, met ieder een eigen programma. Het betreft
de afdelingen toerfietsen, damesfietsen, ATB-veldtoerfietsen, seniorengroep en de
recreantengroep. Alle leden behorende tot een van deze vijf categorieën dienen het
huishoudelijk reglement in acht te nemen en zijn automatisch lid van de NTFU.
Onder toerfietsen wordt verstaan het fietsen op verharde wegen. Het toerseizoen loopt
vanaf maart tot oktober.
Onder damesfietsen wordt verstaan het toerfietsen op verharde wegen. Het toerseizoen
loopt vanaf maart tot oktober waarbij deze een eigen toertochtenprogramma afwerken. De
damesfietsers worden vertegenwoordigd in het WTC ZIJTAART bestuur bij voorkeur
door één dame benoemd uit hun geleding.
ATB-veldtoerfietsen staat voor het fietsen over onverharde wegen en paden. Het seizoen
strekt van eind oktober tot begin maart, maar ook wordt er op zaterdagen gefietst buiten
het seizoen. Ook de ATBers zijn automatisch lid van de NTFU, mede daar zij in
groepsverband deelnemen aan veldtoertochten georganiseerd door de bij de NTFU
aangesloten fietsclubs. Deze groep ontvangt en fietst een eigen door WTC ZIJTAART
samengestelde veldtoertochtenprogramma passend binnen de door de NTFU vastgestelde
veldfietskalender.
De seniorengroep, deel uitmakend van en ontstaan uit de toerfietsafdeling, zal onderling
een eigen aangepast toerprogramma afwerken.
De recreantengroep fietst recreatief over verharde wegen, fietsen met normale dames- en
herenfietsen en stellen zelf hun fietsprogramma samen. Daarbij wordt onderling het
tempo bepaald.
CONTRIBUTIEREGELING

13.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. De contributie dient te
worden voldaan vóór de aanvang van een nieuw toerseizoen.

14.

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:
o Lidmaatschap WTC Zijtaart voor een volledig seizoen (verenigingsjaar) bedraagt
€ 54,00 inclusief toerfietsen en ATB-veldtoerfietsen.
o Lidmaatschap WTC Zijtaart voor uitsluitend het ATB-Seizoen of deelname bij de
recreanten bedraagt € 34,00; men kan alsnog te allen tijde volledig lid worden
door € 20,00 bij te betalen.
o Lidmaatschap WTC Zijtaart, damesfietsers, groep C en uitsluitend
seniorenfietsers bedraagt € 40,00.
Het is een niet-lid (aspirant lid) toegestaan aan maximaal 3 WTC ZIJTAART tochten deel
te nemen, waarna een keuze m.b.t. het lidmaatschap van de vereniging gemaakt dient te
worden.

15.

‘1 september regeling’: Indien men lid wordt na de 1e september in een bepaald jaar, en
aangeeft lid te blijven in het daaropvolgende fietsseizoen, dan betaalt men alleen het
NTFU bedrag voor het komende vier maanden (in 2016: (52,50 - 34,96=) €17,54. In
januari het jaar daarop, betaalt men de normale WTC contributie.
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16.

De contributie wordt, na schriftelijke machtiging van het lid, per automatische incasso
afgeschreven. Het incassanten ID is NL18ZZZ402175660000. Bij uitzondering (deze
door het bestuur te verlenen) kan de contributie ook worden voldaan via de Rabobank op
IBAN nummer NL38RABO0160803934 t.n.v. WTC ZIJTAART van de Rabobank.
WERKGROEPEN/COMMISSIES

17.

Jaarlijks organiseert WTC ZIJTAART evenementen of activiteiten met betrekking tot het
fietsen. Een greep uit de door de vereniging (mede) georganiseerde activiteiten, waarvoor
werkgroepen/commissies zijn ingesteld, luidt: snert(midwinter)tocht, Klaver van Brabant,
jeugdfietscross, fietsweekend, sluitingsrit, feestmiddag en veldtoertocht.
Van alle leden wordt verwacht om minimaal 1 maal per jaar te participeren in een
werkgroep of deel te nemen in een commissie ten behoeve van een door WTC
ZIJTAART georganiseerd evenement. De vereniging is tenslotte van en voor alle leden
met een individuele bijdrage van alle leden.
WTC ZIJTAART "CLUBKAMPIOEN"

18.

Op de feestavond of na afloop van het seizoen worden de "Clubkampioenen van het Jaar"
gehuldigd.
De clubkampioenen worden onderverdeeld in drie klassementen, namelijk:
Klassement 1 – heren A & B: de winnaar(s) van het puntenklassement voor alle op het
programma vermelde tochten;
Klassement 2 – heren C: de winnaar(s) van het puntenklassement voor alle op het
programma vermelde tochten;
Klassement 3 – dames: de winnaar(s) van het puntenklassement voor alle op het
programma vermelde tochten.
Klassement 4 – senioren: de winnaar(s) van het puntenklassement voor alle op het
programma vermelde tochten.
N.B.: Een tocht telt officieel mee voor het puntenklassement wanneer het aantal
deelnemers “redelijk” wordt geacht. Uiteindelijk ligt deze beslissing bij het
Bestuur.
VERVOER PER AUTO/AANHANGWAGEN

19.

Het vervoer (voor zover noodzakelijk) van fietsen en/of fietsers naar een startplaats van
een tocht zal geschieden via de aanhangwagen van de vereniging en/of met privé auto's
worden geregeld.
Reiskosten i.v.m. gebruik van de auto worden onderling geregeld. De aanhanger is alleen
bedoeld voor clubactiviteiten. Eventueel privé gebruik dient eerst door een lid van het
bestuur te worden goedgekeurd.
TECHNISCH GEDEELTE

20.

Vóór de start van het nieuwe seizoen stelt WTC ZIJTAART fietsprogramma’s op t.b.v. de
diverse afdelingen, rekening houdend met de evenementenkalender van Zijtaart. Deze
programma’s zijn te raadplegen, o.a., op onze website.
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21.

Eenieder is verplicht er voor te zorgen dat zijn/haar fietsmateriaal goed en tijdig in orde is
vóór het vertrek of vóór het verstrijken van de pauze.
Reservemateriaal zoals een tasje met binnenbanden en/of een fietspomp dienen
deugdelijk aan de fiets bevestigd te zijn, dit om het losraken en verliezen van attributen
tijdens het fietsen te voorkomen.
Ook dient men er voor te zorgen dat de buitenbanden van een degelijk kwaliteitsgehalte
zijn.
Mochten enige gebreken of mankement aan een fiets van een deelnemer geconstateerd
worden vóór de start of tijdens een tocht, welke zowel de veiligheid van de fietser zelf als
het peloton zou kunnen bedreigen, dan behouden leden van het bestuur of de aangewezen
toerleider zich het recht voor verdere deelname aan een tocht onmiddellijk te staken.

22.

Tijdens alle tochten wordt eenieder dringend geadviseerd een valhelm te dragen.

23.

De voorrijders bij georganiseerde tochten op zondag dienen zich te houden aan de
instructies van de toerleider of diens plaatsvervanger.

24.

WTC ZIJTAART stelt haar leden shirts, jacks en fietsbroeken ter beschikking die tegen
kostprijs verkrijgbaar zijn. WTC ZIJTAART verplicht haar leden gedurende door WTC
ZIJTAART georganiseerde tochten in clubkleuren te fietsen. Dit geldt niet voor
regenjacks of winterkleding. Het gezamenlijk dragen van eenzelfde tenue komt de
fietsveiligheid en het imago van de club ten goede.

25.

Als richtlijn bedraagt de kruissnelheid voor de heren toerfietsers A ca. 32 km/h, voor de
heren toerfietser B ca. 29 km/h, voor de heren toerfietsers C ca. 28 km/h en voor de
damesfietsers ca. 27 km/h en voor de seniorengroep ca. 28 km/h. Er kan van deze richtlijn
worden afgeweken zoveel meer of minder als de toerleider(s) of toerleidster(s), gelet op
weer- of verkeerssituatie, verantwoordelijk acht(en). Iedereen dient zich strikt aan de
verkeersregels te houden en fietst op eigen risico.

26.

De lengte van de zondagtochten varieert tussen de +/- 40 en 115 km. De vertrektijden
liggen tussen 8.00 - 10.00 uur, afhankelijk van zowel fietsafstand als seizoenstijd.

27.

Aanwijzingen van de toerleider of de koprijders, moeten consequent worden opgevolgd.

28.

Bij elke vorm van pech aan de fiets moet men dit duidelijk kenbaar maken aan de
koprijders, medefietsers of chauffeur van de volgwagen en vervolgens geleidelijk links of
rechts uit de groep wijken, zonder de overige clubleden in gevaar te brengen.
Verder wordt van de toerfietsers verwacht dat er vroegtijdig gewaarschuwd (geroepen)
wordt wanneer een voor de toergroep gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan, zoals gat(en)
in en zand op het wegdek, passerende of tegemoetkomende auto(s), paaltjes, scherpe
bocht, etc.

29.

In de aanhanger bevindt zich altijd een E.H.B.O. koffertje in geval van kleine ongevallen.
De aanhanger is ook toegerust met reservewielen (vóór- en achterwielen). Het weer
inleveren, na gebruik van een reservewiel, dient bij voorkeur te geschieden na
beëindiging van een tocht. In ieder geval dient het wiel vóór aanvang van de
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eerstvolgende geplande tocht te zijn geretourneerd zodat het reservemateriaal in de
aanhangwagen op peil blijft.
De chauffeur dient vóór de start van een rit de bandenspanning van de reservewielen te
controleren en, zo nodig, op orde te brengen.
30.

Voor aanvang van de tocht zal de voorrijder van iedere groep een E.H.B.O. bidon
meenemen. Deze staan binnen bij ‘Cafe-Zaal Kleijngeld’ en bij ‘Autocentrum M. v.d.
Heijden’. Na afloop worden de bidons weer teruggeplaatst. Indien er tijdens de rit
materiaal is verbruikt uit de bidons zal de voorrijder contact opnemen met Gerard van
Tiel om dit te laten aanvullen.
ERELIDMAATSCHAP

31.

Het voorstel tot de benoeming van een erelid wordt gelanceerd vanuit het Bestuur. Om in
grote lijnen in aanmerking te komen tot benoeming als erelid van de club geldt dat er
sprake moet zijn van:
- het verrichten van activiteiten binnen de club (het zich hebben verdienstelijk gemaakt
ten behoeve van de club) over een periode van een groot aantal jaren.
Nadat het Bestuur besloten heeft dat een persoon in aanmerking komt voor het
erelidmaatschap wordt het voorstel door het Bestuur voorgedragen aan de leden tijdens de
Algemene Ledenvergadering. De benoeming tot erelid dient te worden goedgekeurd door
de meerderheid van de leden door middel van een stemming tijdens deze vergadering.
Vervolgens krijgt het nieuw gekozen erelid een korting op de contributie van €30,=.
Tot heden zijn er vier leden benoemd tot erelid van WTC Zijtaart, met name; voormalig
penningmeester Leo Vissers, voormalig voorzitter, in ruste, Anton van Sleuwen,
voormalig voorzitter Wim Vissers en voormalig secretaris André van de Nieuwenhof.

32.

In alle gevallen waarin noch de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorzien,
beslist het Bestuur van Wieler Tourclub Zijtaart.
Het Bestuur
WIELER TOURCLUB ZIJTAART

