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Algemene Vergadering / Ledenvergadering 27 januari 2023



Intern reglement:

 Niet gewijzigd tov vorig jaar

 Te consulteren op de clubwebsite

 Alle nieuwe leden ontvangen een exemplaar + dienen af 

te tekenen voor ontvangst en voor aanvaarding



Seizoen 2023 – start/einde

 1e rit op 26 februari 2023

 Laatste rit op 8 oktober 2023

 1e rit start met een ontbijt om 8u in de Wachtzaal Astene

 1e rit is een gezamenlijke rit van 50 à 60 km



Seizoen 2023 – rijden in 2 groepen
 Vanaf rit 2 wordt er gereden in 2 groepen

 Groep A 

 +/- 29-30 km/u gemiddeld

 +/- 85 km

 Start om 8u15

 Steeds zonder volgwagen

 Groep B 

 +/- 26-27 km/u gemiddeld

 +/- 70 km

 Start om 8u30

 Steeds met volgwagen

 Voor beide groepen wordt een aparte rit voorbereid



Seizoen 2023 – volgwagen

 Nog steeds een “poule” van volgwagenchauffeurs 

 Dit mogen ook niet-clubleden zijn, maar wel mensen die 

het engagement aangaan

 Kandidaten mogen zich opgeven 



Seizoen 2023 – woensdagritten
 Na ingang van het zomeruur

 Ook niet-clubleden zijn welkom ter kennismaking

 Start om 18u30 aan de Wachtzaal

 Ritten van +/- 60 km

 1 groep zonder volgwagen en zonder seingevers

 Tempo wordt aangepast aan de deelnemers (geen koers!)



Seizoen 2023 – ritten maken

 Warme oproep aan iedereen om ritten te maken of reeds 

bestaande ritten in GPX-formaat door te sturen naar Bart + 

voorstel van datum om die rit te rijden

 Alle ritten worden steeds op de website gezet incl. GPX-file

 Leden kunnen GPX downloaden en rit op hun GPS zetten



Seizoen 2023 – website

 De website www.sportcomité-astene.be werd reeds goed 

gebruikt in 2022

 Er zal blijvend gebruik gemaakt worden van de website:
 Kalender ritten 

 GPX-files van de ritten

http://www.sportcomité-astene.be/


Seizoen 2023 – extra’s

 Regelmatig zal ook voorgesteld worden om met de club 

aan cyclotochten op zaterdag mee te doen

 Er zal een evenement georganiseerd worden op (onder 

voorbehoud) 06/08 – gelieve deze datum dus al te 

blokkeren in de agenda 

 VTT blijft bestaan maar verandert van datum!! 

Dit jaar is die op zondag 15 oktober!!



Seizoen 2023 – kledij

 Seizoen 2023 is het laatste seizoen met de huidige kledij

 We verwachten nog steeds dat iedereen op zondag in 

clubuitrusting rijdt

 Voor nieuwe leden wordt in dit laatste jaar een 

uitzondering gemaakt: enkel een truitje of een windjasje 

volstaat



Seizoen 2023 – weekend Borgloon
 Vertrek op vrijdagavond 23/06

 Terug zondagnamiddag 25/06

 Er zullen ritten georganiseerd worden op zaterdag en 

zondagvoormiddag

 Avondmaal op vrijdag en zaterdag en ontbijt op zaterdag 

en zondag inbegrepen

 Verblijf in Café Coureur Borgloon

 Kostprijs 200 euro/per persoon

 Inschrijven ten laatste op de openingsrit (25 februari)

 Mogelijkheid wordt bekeken om kans te geven om met 

fiets naar daar te rijden op vrijdag



Nog vragen ?


