HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Goedgekeurd op de ledenvergadering van 20 oktober 2021.
Leden:
1
Lid van de Tourclub is hij/zij die ingeschreven staat in de ledenlijst.
2
Aanmelden als nieuw lid via inschrijfformulier op website. Hiermee verklaart
men zich akkoord met statuten en huishoudelijk reglement.
3
Een aspirant lid kan vijf keer vrijblijvend meefietsen, waarin blijkt of de
persoon past binnen de groep (collegialiteit, veilig weggedrag).
4
Afmelding als lid gebeurt bij de secretaris van de Tourclub.
5
Indien het lid bij herhaling handelt in strijd met de regels zoals beschreven in
dit HR, of het lid schaadt het belang van de vereniging in ernstige mate door
handelingen of gedragingen, het lid door het bestuur worden geschorst. Zie
Statuten artikel 6 en 7.
Contributie:
6
De hoogte van de contributie wordt elk jaar op de ledenvergadering bepaald.
7
Ieder lid moet voor 1 februari de contributie voor het gehele jaar betalen.
8
Nieuwe leden betalen contributie over de resterende maanden van het
kalenderjaar.
9
Bij afmelding vóór 1 januari, geen contributie verschuldigd voor komend jaar.
10
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
11
Indien binnen 14 dagen na betalingsherinnering de contributie nog steeds niet
betaald is, dan wordt 5 Euro extra contributie in rekening gebracht.
Clubritten:
12
De clubritten vertrekken vanaf het Dorine Verschureplein.
13
Het programma:
groep
1 mei- 30 sept 1 okt - 30 april
Zondag
A
08.30 uur
9.00 uur
Maandag
B
10.00 uur
Woensdag
B en C
10.00 uur
Zaterdag
B en C
10.00 uur
14

15
16
17

We rijden in niveaugroepen (de A, B en C groep).
- A : heuvels, 60-90 km, 24-27 km/uur
- B : heuvels en vlak, 70-110 km, 22-24 km/uur
- C : vlak en soms heuvels, 70-100 km, ca 22 km/uur.
De leden staat vrij om bij elke groep aan te sluiten. Wel wordt verwacht dat
men vooraf een inschatting maakt of men de snelheid en parcours aan kan.
Op de clubritten draagt elk lid bij voorkeur het meest recente clubtenue en
zwarte broek.
Bij elke clubrit is er een routeleider:
- de routeleider heeft de leiding tijdens de tocht met name mbt snelheid,
route en veiligheid, zoals bij het oversteken van wegen,
- iedereen in de groep dient de aanwijzingen van de routeleider te volgen,
- de vaste routeleider doet een voorstel voor de te rijden route,
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18
19
20
21
22
23

indien de vaste routeleider niet aanwezig is, wordt de route in onderling In
geval de groep ervoor kiest dan wordt er een programma gemaakt van de
te rijden ritten, op datum en afstand.
Voor elke fietsgroep is er een groepsapp, waarin men zich de dag vooraf dient
aan te melden voor de rit. Het is jammer als je in je eentje aan de start staat.
Een aanpassing van de standaard vertrektijd of plaats wordt minimaal drie
dagen vooraf doorgegeven via de groepsapp.
Bij voortijdig verlaten van de groep moet men dit aan de routeleider melden.
Iedereen bewaakt de snelheid voor zichzelf en de anderen, indien het te snel
gaat, geef dit door aan de routeleider.
Indien iemand voortijdig de groep verlaat vanwege gezondheid (valpartij,
onwel) dan wordt deze naar huis begeleid door een ander lid.
SAMEN UIT en SAMEN THUIS blijft het motto voor plezierige tochten.

Tenue:
24
Voor nieuwe leden is aanschaf van het meest recente clubtenue verplicht.
25
De te betalen prijs voor het tenue wordt door het bestuur vastgesteld.
26
Elk jaar wordt in de begroting een reservering opgenomen, waaruit een
volgend nieuw tenue kan worden gefinancierd.
27
Voor leden die al eerder (bij aanmelding als lid) een tenue hebben
aangeschaft, wordt een nieuw tenue gratis beschikbaar gesteld.
Gedrag en Veiligheid op de weg:
28
De groep houdt zich aan de verkeersregels. Voorkom hinder voor de andere
weggebruikers. Reageer altijd op een nette manier, wees een heer in het
verkeer.
29
Het op de juiste wijze dragen van een valhelm bij alle clubritten alsook bij
deelname aan tourtochten en meerdaagse tochten in clubverband is verplicht.
Met name een goed aansluitende kinband is belangrijk.
30
Bij te hoge- of lage temperaturen kan de groep de rit aanpassen om risico’s
voor de gezondheid te voorkomen, te denken aan vertrektijd, snelheid,
afstand en parcours. Bij extreem weer kan het bestuur de ritten schorsen.
31
Wij deponeren afval van drinken en eten op de daarvoor geëigende plek. Laten
we in de mooie natuur en de door ons bezochte lokaliteiten graag geziene
gasten zijn; houdt de naam van Tourclub Elsloo hoog.
32
Er wordt van de leden verwacht dat men elkaar aanspreekt op veilig
weggedrag, te hoge snelheid, collegialiteit.
33
Iedereen dient de contactgegevens bij zich te dragen, zodat bij een ongeval
het thuisfront gebeld kan worden, en de nodige informatie beschikbaar is voor
eventuele hulpdiensten.
34
In verband met de veiligheid is de grootte van de groep beperken tot 12
personen, maar hier kan door de routeleider van worden afgeweken.
Redactie publicaties, ritverslagen, nieuwsbrief en website:
35
De redactie/secretaris verzorgt onder verantwoordelijkheid van het bestuur de
uitgave van de nieuwsbrieven en de inhoud van de website.
36
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een artikel niet te plaatsen indien
hiermee het algemeen belang van de club wordt geschaad.
De vereniging:
37
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een derde kascommissielid
gekozen als reserve.
38
Bij langdurige ziekte van een lid neemt het bestuur contact op voor een
bezoekje.
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Verantwoordelijkheden:
39
Ieder lid rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid. Bij persoonlijk ongeval of
schade, alsook bij schade aan derden, kan de club niet verantwoordelijk
gesteld worden. Een persoonlijke WA-verzekering is daarom zeer aan te
bevelen.
40
De club is WA verzekerd voor die zaken waarvoor zij als club aansprakelijk
gesteld kan worden.
41
Clubkameraadschap onderweg moet een garantie zijn om opgelopen pech en
tegenslag samen te overwinnen.
Slotbepaling:
42
Bij zaken waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur.

===================== // ===========================
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