Reglement WTC De Doortrappers
Datum wijziging: 06-07-2020
Artikel 1A
De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaar. Aftredende leden
zijn terstond herbenoembaar. De leden van het bestuur treden als volgt af, zie onderstaand
schema. Bij aantreden kan hiervan afgeweken worden om te voorkomen dat twee of drie
leden van het dagelijks bestuur in hetzelfde jaar zouden kunnen aftreden. Zodoende kan een
aangestelde periode van 2 of 4 jaar ook voorkomen, vervolgens is het een benoeming van 3
jaar.
1. De voorzitter en
2. Bij een bestuur van 5 personen: 1 lid
Bij een bestuur van 7 personen: 1 lid
Bij een bestuur van 9 personen: 2 leden
In één jaar:
1. De secretaris en
2. Bij een bestuur van 5 personen: 1 lid
Bij een bestuur van 7 personen: 1 lid
Bij een bestuur van 7 personen: 2 leden
In één jaar:
1. De penningmeester en
2. Bij een bestuur van 5 personen: 1 lid
Bij een bestuur van 7 personen: 1 lid
Bij een bestuur van 9 personen: 2 leden
Artikel 1B
Het bestuur doet tijdig voor de algemene vergadering waarop de bestuursvergadering
plaats heeft aan de leden mededeling van de namen van de bestuursleden die aan de
beurt van aftreden zijn, met vermelding of zij al dan niet voor herbenoeming in aanmerking
wensen te komen.
Artikel 1C
Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaten voordragen voor te vervullen vacatures.
Door het bestuur wordt zoveel mogelijk een niet bindende voordracht gemaakt.
Artikel 1D
De voorzitter belegt en leidt de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de secretaris.
Artikel 1E
Alle stukken uitgaande van het bestuur worden getekend door of namens de voorzitter en
de secretaris.
Artikel 1F De secretaris is belast met het doen houden van de notulen, de samenstelling van
het jaarverslag, het voeren van correspondentie en bewaren van ingekomen stukken en het
beheer van het archief.
Artikel 1G
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden, en is daarvan te allen tijde
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
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Artikel 1H
De overige leden van het bestuur kunnen worden belast, met het verlenen van bijstand aan
de andere bestuursleden of met speciale opdrachten.
Artikel 2 Lidmaatschap
De aanmelding als lid zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten schriftelijk
geschieden en wel via een bij de secretaris verkrijgbaar aanmeldingsformulier (E-mail –
internet).
Elk aspirant lid is gerechtigd aan 3 opeenvolgende tochten deel te nemen, alvorens te
beslissen of hij/zij lid wil worden.
Afmelden als lid dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij het secretariaat vóór 1
december van het betreffende jaar. Eventuele eigendommen van de vereniging moeten
terstond worden ingeleverd.
Nieuwe leden welke zich aanmelden voor 1 juli betalen 100% contributie. Periode 1 juli t/m 30
september betalen 50%. Na 1 oktober worden zij pas per 1 januari van het volgende jaar
aangemeld bij de NTFU.
Artikel 3 Contributie
Betaling van de op de algemene jaarvergadering vast te stellen jaarlijkse contributie vindt
jaarlijks ineens plaats bij vooruitbetaling.
Artikel 4 Begunstigers
Begunstiger is diegene die een bijdrage doet aan de vereniging in de vorm van geld,
diensten of goederen zonder daarvoor een tegenprestatie te vragen.
Artikel 5 Sponsor
Een sponsor is diegene die een bijdrage doet aan de vereniging in de vorm van geld,
diensten of goederen en daarvoor een tegenprestatie verlangt in de vorm van bijvoorbeeld
reclame.
Van de afspraken tussen sponsor en bestuur zal een deugdelijke schriftelijke overeenkomst
worden opgemaakt.
Artikel 6 Commissies
Het instellen van een commissie geschiedt door het bestuur. Een commissie is een groep van
tenminste 3 personen die het bestuur bijstaat in de uitvoering van haar taak. De leden van
de commissie worden benoemd door het bestuur. Bij het instellen van een commissie zal het
bestuur duidelijk het karakter van de commissie aangeven door het vaststellen van een
taakomschrijving.
Als voorzitter van een commissie zal steeds optreden een lid van het bestuur. Hij belegt en
leidt de vergaderingen van de commissie. Een commissie is via haar voorzitter
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De leden van een commissie zullen jaarlijks
aftreden en eventueel herbenoembaar zijn. De kosten van de commissievergaderingen
kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging. Overige kosten die
voortvloeien uit de werkzaamheden van de commissie kunnen pas worden gedeclareerd na
goedkeuring van het bestuur. Het bestuur zal de leden van de vereniging van e.e.a. op de
hoogte stellen en houden.
Artikel 7 Toertochten en training
De tochten geschieden zoveel mogelijk in groepsverband. De indeling van de groepen zal
geschieden naar gelang de mogelijkheden of de behoeften van de deelnemers. Elke
ingedeelde groep vertrekt als groep, en keert terug als groep. Met andere woorden: Samen
uit, samen thuis.
De snelheid wordt regelmatig in overleg bepaald, en is mede afhankelijk van de groep. De
snelheid wordt bepaald door degene die op dat moment op kop fietsen. De te volgen route
wordt door de betreffende groep zelf bepaald vooraf voor vertrek, en kan soms afhangen
van weer, wind of een te volgen vastgestelde of georganiseerde tocht of route.
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Artikel 8 Verkeersregels, gedragsregels en veiligheid
De deelnemers zijn te allen tijde verplicht zich te houden aan de geldende verkeersregels.
Tegen degenen die zich daaraan niet houden kan het bestuur maatregelen nemen, wat ook
van toepassing kan zijn voor gedragsregels.
De deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij op hun clubkleding de naam van onze
vereniging uitdragen, alsmede de naam van onze sponsor(s) waardoor het in acht nemen
van verkeer en gedragsregels niet meer dan vanzelfsprekend dienen te zijn.
De volgende regels gelden, zoals besproken tijdens de bijpraatvergadering dd. 21-11-2019.
Met daarbij de opmerking dat De Doortrappers diverse wegkapiteins hebben opgeleid
conform beleid NTFU.
Rol en inhoud wegkapitein:
1. Leidt de groep tijdens een rit of toertocht
2. Bij meerdere kapiteins aanwezig stemmen zij taken af
3. Neemt initiatief om afspraken te maken over:
a. Veilig rijden (ritsen, positie wisselen, bochten rijden etc.)
b. (Trainings-) doelen bepalen
c. Snelheid
d. Tekens en aanwijzingen
e. Navigeren
4. Renners aanspreken op naleven afspraken en veilig fietsen
5. Houdt overzicht over de groep en stuurt bij
Regels in de groep
1. Volg de aanwijzingen van de wegkapitein op
2. Navigator geeft de route aan, de koprijders geven de signalen aan, de rest volgt
3. Één persoon navigeert, voor in de groep
4. Kopfietsers loodsen de groep door het verkeer
5. Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
6. Bij twijfel over de richting, fiets dan recht door en stop op een rustige plek en keer
7. Fietsen in groepen tot maximaal 14 personen
8. Houd je aan de verkeersregels
9. Draag een fietshelm
10. Ben bewust bezig met veiligheid, blijf alert
11. Sluit aan bij een groep waar je qua snelheid die dag in mee kan
12. We rijden hard waar het kan maar rustig waar gewenst
13. Bij pech op een veilige plek gaan staan
14. Zorg voor veilig materiaal, een bel en evt. verlichting
15. Eet en drink op tijd
16. Wacht na een klim tot de groep compleet is
17. Als niet de hele groep kan oversteken, WACHT
18. Groet medeweggebruikers/blijf beleefd
19. Geef bij inhalen informatie zoals “LAATSTE”
20. Spreek elkaar aan, doe dat respectvol
Artikel 9 Clubkleding
De clubkleding bestaat uit een tenue, welke bij de aanschaf steeds opnieuw zal worden
vastgesteld in onderling overleg. Een speciale kledingcommissie bepaalt de leverancier,
kleuren, sponsors, enz.
De leden zijn verplicht deze voorgeschreven kleding tijdens de gezamenlijke tochten te
dragen.
De voorgeschreven clubkleding mag ook gedragen worden bij fietsen buiten
verenigingsverband.
De prijs van de kleding wordt vastgesteld, en zo nodig aangepast door de kledingcommissie,
en/of het bestuur.
De kleding is na aanschaf eigendom van de leden zelf. Echter indien een nieuw lid kleding
heeft aangeschaft, en deze besluit het lidmaatschap binnen een afzienbare tijd wederom te
beëindigen, dient deze rekening te houden met een gedeeltelijke terugbetaling van de
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basis-set, waarvan de vereniging het grootste deel op zich had genomen. Bij
beëindiging van het lidmaatschap na het 1e jaar wordt een terugbetaling gevraagd van €
100,- Na 2 jaren is dit € 50,- Daarna is dit nihil.
Artikel 10 Verzekering en lidmaatschap NTFU
De vereniging is als club automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de
Gemeente Mill en Sint Hubert. Daarnaast zijn wij als vereniging met ons bestuur en leden lid
van de NTFU, en ook daarin tevens verzekerd tegen een aantal evenementen en
gebeurtenissen, waarvoor wij willen verwijzen naar de voorwaarden van de NTFU. Het is zinvol
voor de leden om te beoordelen of hun NTFU-verzekering toereikend is, omdat deze niet in
alle omstandigheden voorziet. Zo kan diefstal van de fiets niet verzekerd zijn, maar de
gevolgschade van een valpartij weer wel.
Naast de hiervoor genoemde verzekeringen verwacht de vereniging van haar leden dat
deze allen een deugdelijke AVP (W.A.-aansprakelijkheidsverzekering) heeft afgesloten voor
het geval zij schade aan derden zouden veroorzaken, en zij daarvoor ‘persoonlijk’
aansprakelijk gesteld zouden worden.
Artikel 11 Gebruik fietsaanhanger
Reservering op volgorde van binnenkomst. De fietsaanhanger kan worden uitgeleend aan
individuele leden als er op die datum geen andere clubactiviteiten zijn, en tenminste één
van de gebruikers dient lid te zijn van de Doortrappers. Hierbij geldt de regel dat alleen een
clublid de betreffende fietsaanhanger kan ophalen en terugbrengen. Het clublid welke de
fietsaanhanger leent, namens een groep ‘niet-leden’ is verantwoordelijk voor de schade
en/of diefstal van de fietsaanhanger. Van het clublid wordt verwacht dat hij/zij de
fietsaanhanger in dezelfde staat weer terugbrengt, als deze is meegenomen.
Wordt de fietsaanhanger gebruikt in clubverband dan wordt evengoed verwacht dat zij de
fietsaanhanger netjes en zorgvuldig behandelen, en in dezelfde staat terugbrengen, als deze
was meegenomen, en ook het betreffende slot gebruiken, enz. Hierbij geldt echter: in geval
van schade of diefstal is de club gezamenlijk en collectief verantwoordelijk voor schade of
diefstal, en zal een lid niet individueel aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 12 Hulp bij evenementen
Een paar keer per jaar organiseren de Doortrappers een evenement. Het doel van een
evenement is 2-ledig. Enerzijds om de saamhorigheid binnen de club te bevorderen en
anderzijds om inkomsten te genereren welke ten goede komen aan de clubkas. Ook zijn er
jaarlijks meerdere clubactiviteiten waarbij een beroep wordt gedaan op onze leden. Wij
verwachten jaarlijks van al onze leden een evenredige inzet en beschikbaarheid bij één of
meerdere evenementen en/of clubactiviteiten.
Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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