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Intern Clubreglement 2022 

1. Aansluiting, club lidgeld en lidmaatschap 

1.1 Door zijn aansluiting bij de club verbindt elk lid zich ertoe een vergunning wielertoerist/VTT·2022 af te sluiten via Cycling 

Vlaanderen. Voorwaarden, dekkingverzekeringen en voordelen: zie website Cycling Vlaanderen  

1.2 Het clublidgeld voor het seizoen 2022 werd vastgelegd op € 25,00. Clubleden kunnen zich inschrijven via het 

clubsecretariaat – zie website. Via het ziekenfonds kunnen leden hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling te genieten. 

1.3 Voor de start van iedere clubrit bevestigt iedere deelnemer zijn aanwezigheid met handtekening op de voorziene lijst. 

1.4 Geïnteresseerden voor lidmaatschap kunnen 3 ritten vrijblijvend meerijden. Zij doen dit op eigen verantwoordelijkheid 

zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten door hen veroorzaakt. 

2. Kledij en materiaal 

2.1 Elk clublid is verplicht om op de zondag-clubritten in de volledige clubuitrusting te fietsen. 

2.2 Het dragen van een fietsvalhelm is verplicht. 

2.3 Nieuwe leden kunnen de kledij bestellen bij het verantwoordelijke bestuurslid (Eddy D’hondt) . Andere kledij wordt 

toegestaan mits toestemming van een lid van het clubbestuur. 

2.4 Clubleden zorgen voor degelijk onderhouden fietsmateriaal. 

3. Veiligheid 

3.1 Clubleden houden zich aan de wegcode zie art. 43bis.  Bij inbreuken is het clublid persoonlijk aansprakelijk. 

4. Gezondheid 

4.1 Elk clublid bevestigt dat hij/zij in staat is om zware inspanningen te leveren, en maakt een verstandige keuze met welke 

groep (A of B) hij/zij meerijdt. 

4.2 Het clubbestuur is niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke gebeurtenissen veroorzaakt door de fysieke 

inspanning tijdens de rit. 

4.3 Wanneer je je ziek of niet goed voelt, is het steeds aangeraden om thuis te blijven om zo de gezondheid van jezelf en 

van je mede-clubleden niet in gevaar te brengen. 

5. Ritten 

5.1 Elke zondagvoormiddag wordt er een clubrit georganiseerd. 

5.2 Seizoen 2022 start op zondag 27/02/2022 en eindigt op zondag 23/10/2019. 

5.3 Ritten worden aangekondigd op onze website, rittenschema wordt opgesteld door het clubbestuur. 

5.4 Vanaf woensdag 30/03 (eerste woensdag van de zomertijd) zal er ook vrijblijvend mogelijkheid zijn om samen te rijden 

– geen clubrit – afspraak om 18.30h aan het clublokaal – ook niet clubleden kunnen meerijden. 

5.5 Alle clubleden kunnen ritten via GPX-file indienen bij het clubbestuur.  

5.6 De wegkapiteins en meefietsende bestuursleden zullen instaan voor het goed verloop van de ritten. 
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5.7 Door omstandigheden (zeer slecht weer etc..) kunnen clubritten geannuleerd worden. Dit zal gecommuniceerd worden 

via mail/website/Facebook. 

6. Groepen 

6.1 In het seizoen 2022 start een proefproject om in 2 groepen te rijden. Dit project zal continu geëvalueerd worden. 

6.1.1 Groep A (sportieven) rijdt aan een tempo van gemiddeld 28 à 29 km/u. Dit is een gemiddelde, afhankelijk van 

de moeilijkheidsgraad van de rit. 

6.1.2 Groep B (wielertoeristen) aan een tempo van 25 à 26 km/u. Dit is een gemiddelde; afhankelijk van de 

moeilijkheidsgraad van de rit. 

6.2 De groep dewelke bij de start het grootst is, wordt gevolgd door de volgwagen. Wie pech heeft, kan beschikken over een 

reservewiel van de club.  Het reservewiel dient steeds te worden teruggebracht VOOR de start van de eerstvolgende clubrit.  

Afgifte bij Marc Dhaene of voor de start van de rit. 

Leden die meerijden in de andere groep voorzien zelf het nodige pechmateriaal. 

6.3 Er wordt in beide groepen steeds gewacht op de persoon met pech! 

6.4 De groepen worden niet meer voorafgegaan door wegkapiteins die de weg afzetten. Elke groep volgt dan ook de 

wegcode en stopt aan voorrangswegen en kruist als groep kruispunten. 

7. Sancties 

7.1 Alle leden zijn geacht de geldende clubreglementen, de bevelen en/of de richtlijnen van het bestuur of de wegkapiteins 

te volgen.  Bij ovetreding of het negeren hiervan kunnen volgende sancties opgelegd worden: waarschuwing, berisping, 

blaam of uitsluiting. 

8. Geschillen 

8.1 Geschillen, voorstellen, klachten en opmerkingen worden steeds aanvaard bij de secretaris of de voorzitter van de club, 

waarna deze door het bestuur zullen behandeld worden. 

9. Reglement 

9.1 Dit clubreglement ligt steeds ter inzage bij de secretaris en is terug te vinden op de website van de club. 

9.2 Bij het begin van het fietsseizoen 2022 op 27/02 wordt elk clublid geacht het clubreglement te kennen en te 

respecteren. 

10. Verantwoordelijkheid 

10.1 Het Bestuur van vzw Sportcomité Astene kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 
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