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Huishoudelijke reglement WTC St Geertruid  

Versie 2017, vastgesteld tijdens algemene ledenvergadering op 6 maart 2017 

Gelet op het bepaalde in artikel 23 van de statuten van WTC St. Geertruid is het volgende huishoudelijk 

reglement vastgesteld. 

I. Lidmaatschap van WTC St Geertruid  

1. Natuurlijke personen die voldoen aan de daartoe in de statuten gestelde voorwaarden kunnen lid 

worden van WTC St Geertruid . Ze hebben de in de statuten en dit reglement genoemde rechten en 

verplichtingen.  

2. De in artikel 7 van de statuten opgenomen bevoegdheid tot opzegging van het lidmaatschap namens 

de vereniging, geldt tevens als een lid niet voldoet aan de aan het lidmaatschap verbonden 

verplichtingen opgenomen in dit reglement.  

3. Onverminderd het bepaalde in de statuten, kan een lid het lidmaatschap beëindigen met een brief, e-

mail of mondeling bericht aan de secretaris of de voorzitter van WTC St. Geertruid . Een mondelinge 

opzegging van het lidmaatschap wordt door het bestuur schriftelijk bevestigd. Het lid kan de 

opzegging tot 14 dagen na ontvangst van dat bericht herroepen; het lidmaatschap wordt alsdan 

gecontinueerd. 

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie van contributie plaats en dient het lid alle 

in bruikleen verstrekte kleding en beschermingsmiddelen terug te geven. Een en ander met 

inachtneming van het bepaalde onder IV. 

5. Het bestuur kan een lid wegens bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, ontheffen van de in de 

statuten en dit reglement genoemde verplichtingen. Een verleende ontheffing staat gelijk aan het 

voldoen aan de desbetreffende verplichting.  

II. Clubritten, tochten 

1. Ieder lid van de vereniging kan deelnemen aan clubritten en door anderen georganiseerde 

tochten waarvoor de vereniging inschrijft. 

Onder een clubrit wordt verstaan een in het jaarprogramma opgenomen rit en een rit op de 

vastgestelde trainingsdagen waaraan als regel door meerdere leden gezamenlijk wordt 

deelgenomen. 

Onder een clubrit wordt tevens verstaan een door de vereniging georganiseerde wandeltocht en 

het uitzetten en controleren van een (deel van een) Mh2d-rit op voorwaarde dat die activiteit 

tijdig vooraf op de website/het forum of APP is aangekondigd zodat alle leden in de gelegenheid 

zijn om daaraan deel te nemen. 

1a         Alleen clubritten tellen mee bij het klassement voor de Elly cup. 

2. De geplande tochten en clubritten worden opgenomen in het jaarprogramma. Het jaarprogramaa 

wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Het wordt , zo mogelijk voor 1 maart en zo nodig in 

concept, aan de leden bekend gemaakt. Initiatieven in de loop van het jaar worden door het 

bestuur beoordeeld en na besluitvorming zo nodig aan het jaarprogramma, de ritten- en 

tochtenkalender, toegevoegd en op de gebruikelijke wijze aan de leden bekend gemaakt. 

3. Voor iedere in de planning opgenomen tocht of rit wordt door het bestuur, c.q. het daartoe door 

het bestuur aangewezen lid, ten minste een coördinator aangewezen. De coördinator zorgt dat de 
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betreffende rit onder de aandacht van de leden wordt gebracht en dat er zo nodig nadere 

afspraken met betrekking tot deelname aan de tocht of rit worden gemaakt. De coördinator  

communiceert een en ander  met de leden. 

4. Voor iedere in de planning opgenomen tocht of rit wordt het daarvoor eventueel verschuldigde 

inschrijfgeld door de vereniging voldaan, c.q. aan het lid gerestitueerd. De kosten van gezamenlijk 

vervoer van en naar de startplaats worden door de vereniging gedragen. De vereniging vergoedt 

de kosten van in beginsel een consumptie (d.w.z. de prijs van een glas pils of frisdrank). De overige 

kosten voor deelname aan een tocht of rit zijn voor rekening van het lid tenzij door de coördinator 

in overleg met het bestuur anders is afgesproken. Het bestuur kan voor een en ander kaders 

stellen. 

5. De coördinator is –tenzij een ander in overleg tussen de deelnemers aan de rit of tocht als zodanig 

is aangewezen- de wegkapitein voor de betreffende tocht of rit. Leden zijn gehouden om de 

aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen. De wegkapitein ziet erop toe dat met een bij de 

groep of subgroep passende snelheid wordt gereden, onverminderd de mogelijkheid dat ieder lid 

kan verzoeken om een aanpassing van de snelheid en dat dat verzoek zoveel mogelijk 

gehonoreerd wordt.  

6. Bij tochten en ritten worden de verkeersregels van het land waarin de deelnemers rijden in acht 

genomen en wordt met ten hoogste twee rijders naast elkaar gereden. Deelnemers nemen naar 

elkaar,  naar de overige weggebruikers en de omgeving  de normale hoffelijkheid in acht en 

streven ernaar om de overige weggebruikers niet te hinderen. 

7. Voor tochten en ritten wordt in overleg met de coördinator afgesproken of alle leden gezamenlijk 

in een groep rijden of dat er op basis van ieders kwaliteiten en mogelijkheden en 

veiligheidsoverwegen in kleinere subgroepen gereden wordt. Voor elke subgroep wordt volgens 

het bepaalde onder II.4 een wegkapitein aangewezen. In alle gevallen geldt ‘ samen uit, samen 

thuis’. 

Bij beklimmingen worden zo nodig vergelijkbare afspraken gemaakt. 

8. Leden zijn gehouden tijdens tochten en ritten als regel de door de vereniging ter beschikking 

gestelde kleding en beschermingsmiddelen te dragen. 

9. Leden dragen er zorg voor dat ze aan clubritten en tochten deelnemen met deugdelijk materiaal 

en staan elkaar bij als tijdens een rit of tocht calamiteiten, zoals persoonlijk letsel of 

mankementen aan het materiaal, optreden.  

10. Deelname aan clubritten, tochten en andere verenigingsevenementen, gebeurt in beginsel op 

eigen risico, met dien verstande dat WTC St. Geertruid  lid is van de NFTU en dat haar leden uit 

dien hoofde verzekerd zijn volgens de door de NFTU gestelde voorwaarden en bepalingen. Leden 

dienen erop toe te zien dat hun fiets en andere persoonlijke bezittingen niet worden beschadigd 

of ontvreemd. Ze dienen zo nodig zelf de daartoe vereiste maatregelen te treffen en te voorzien in 

een adequate verzekering. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door leden 

tijdens clubritten, tochten of andere verenigingsactiviteiten  opgelopen schade. 

11. Leden worden geacht elkaar op gepaste wijze en op een passend moment aan te spreken op het 

naleven van de bepalingen in dit hoofdstuk.   

III. Verenigingsfaciliteiten en -evenementen 
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1. Ieder lid dat voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in dit reglement of dat daaraan naar het 

oordeel van het bestuur naar verwachting gaat voldoen, kan deelnemen aan door de vereniging 

georganiseerde verenigingsevenementen, en komt in aanmerking voor door de verenging aan haar 

leden beschikbaar gestelde faciliteiten. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in de 

statuten, dit reglement en door het bestuur te bepalen nadere voorwaarden..  

Mh2d is geen verenigingsevenement in de zin van het bepaalde in dit hoofdstuk. 

2. Een beperkt aantal niet-leden kan op uitnodiging van het bestuur en onder door het bestuur bepaalde 

voorwaarden, deelnemen aan verenigingsevenementen..  

3. Onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid  ten aanzien van het afsluiten van adequate 

(aanvullende) verzekeringen, draagt de vereniging er zo mogelijk en mits tegen redelijke kosten, zorg 

voor dat er een adequate verzekering is afgesloten voor schade die aan verenigingsevenementen 

deelnemende leden kunnen lijden.   

4. WTC St. Geertruid is nimmer voor meer aansprakelijk dan door de door haar gesloten verzekering(en) 

ter zake van de geleden schade wordt vergoed. 

5. Leden kunnen zich  aanmelden voor een door de vereniging georganiseerd (fiets-)weekend en het 

bestuur beslist of het betreffende lid kan deelnemen.  

Het bestuur neemt daarbij in aanmerking of het lid (naar verwachting) voldoet aan de onder IV.4 

genoemde verplichtingen, zijn of haar inzet voor de vereniging en eventuele bijzondere 

omstandigheden. 

6. Deelnemers aan een (fiets-)weekend nemen naar elkaar en eventuele andere bewoners van de 

weekend-locatie de gebruikelijke omgangsvormen in acht; ze streven ernaar eventuele overlast voor 

anderen zoveel mogelijk te voorkomen. Ze zijn gehouden een bijdrage te leveren aan de tijdens het 

weekend noodzakelijke werkzaamheden op het terrein van bij voorbeeld voedselbereiding en 

opruimactiviteiten. Als voor die werkzaamheden een schema is opgesteld zijn ze gehouden de in het 

schema aan ieder toegedeelde activiteiten te verrichten. 

7. Deelnemers nemen, met inachtneming van het gestelde onder III, tijdens een (fiets-)weekend deel aan 

de voor hun doelgroep geplande fietstochten. Leden dienen zich persoonlijk aan te melden als zij aan 

een(fiets)weekend willen deelnemen. Bij de aanmelding accepteren ze de voorwaarden die daarvoor 

gelden, zoals dat het bedrag van de verschuldigde eigen bijdrage door de penningmeester mag 

worden geïnd van de bij hem bekende bankrekening van het lid en dat die eigen bijdrage, behoudens 

in lid 8 genoemde gevallen, nimmer wordt gerestitueerd.  

8. Leden die geen gebruik maken van de door de organisatie aangeboden reis- en/of 

overnachtingsmogelijkheid dienen zelf in de reis en/of overnachting te voorzien. Zij dragen daarvan 

zelf de kosten. 

9. Leden die zich hebben opgegeven voor een weekend en daaraan niet deelnemen zijn de door de 

vereniging per persoon (gemiddeld) gemaakte werkelijke kosten verschuldigd, met verrekening van de 

eigen bijdrage genoemd in lid 6. Het in de vorige volzin gestelde is niet van toepassing als het lid zich 

voordat de kosten zijn gemaakt schriftelijk (via email)afmeldt bij het bestuur of als het lid verhinderd is 

door bijzondere omstandigheden, zoals ingrijpende familiegebeurtenis, ziekte of blessure. Een en 

ander ter beoordeling van het bestuur. Het lid zal alsdan een eventuele uitkering in het kader van een 

(annulerings-)verzekering aan de organisatie vergoeden. 

 

IV. Kleding 
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1. A. Onverminderd het bepaalde onder III.1 van dit reglement, ontvangt ieder lid zes maanden na de 

ingang van het lidmaatschap en nadat het lid aan ten minste tien clubritten heeft deelgenomen en van 

wie door het bestuur is vastgesteld of van wie voor het bestuur aannemelijk is dat hij/zij de uit het 

lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen nakomt, van de vereniging fietskleding in bruikleen. De in 

bruikleen verstrekte kleding bestaat als regel uit: 

* shirt met korte mouw 

* shirt, c.q. vest, met lange mouw 

* korte koersbroek 

* lange koersbroek 

De in bruikleen verstrekte kleding blijft eigendom van de vereniging, tenzij de eigendom door het 

bestuur aan het lid is toegekend. 

 

B. De in bruikleen verstrekte kleding dient te worden ingeleverd indien het lid gedurende 12 maanden 

niet heeft deelgenomen aan clubritten, tenzij door het bestuur anders is/wordt beslist.  

2. Het gestelde onder IV.1 is van overeenkomstige toepassing als de vereniging andere dan de onder IV.1 

genoemde kleding, of beschermingsmiddelen verstrekt, met dien verstande dat voor het aan een lid 

ter beschikking stellen van een helm aanvullend geldt dat het lid voldoende werkzaamheden (zie lid 4) 

moet hebben verricht tijdens of in verband met de Mh2d.   

3. Het lid dient zorgvuldig om te gaan met de in bruikleen verstrekte kleding en beschermingsmiddelen 

(helm). Schade aan kleding of helm veroorzaakt door nalatigheid of eigen toedoen, wordt op het lid 

verhaald. 

4. De onder IV.1 bedoelde jaarlijkse verplichtingen zijn: verrichten van werkzaamheden tijdens de Mh2d 

en verenigingsevenementen en te rekenen vanaf 1 januari deelname aan het door het bestuur voor 1 

januari van ieder jaar te bepalen aantal clubritten of tochten waaraan de vereniging deelneemt1.  

Het verrichten van werkzaamheden van de Mh2d omvat in dit verband het meer dan incidenteel 

verrichten van de in hoofdstuk V genoemde activiteiten; het lid dient in beginsel gedurende vier 

dagdelen (van 4 uur) beschikbaar te zijn. 

 Voor het genoemde aantal ritten en tochten is de registratie ten behoeve van de ‘ Elly-cup’  leidend. 

5. Het bestuur kan een lid wegens bijzondere omstandigheden of bij wijze van waardering voor 

deelname aan activiteiten van de vereniging de eigendom toekennen van een of meer onderdelen van 

de in bruikleen verstrekte fietskleding of beschermingsmiddelen, dan wel extra kleding toekennen. 

6. Als het lidmaatschap van de vereniging eindigt draagt het lid er zorg voor dat de hem/haar in bruikleen 

verstrekte kleding en de beschermingsmiddelen binnen een maand worden ingeleverd bij het bestuur, 

tenzij het bestuur hem/haar van deze verplichting geheel of gedeeltelijk heeft ontheven. 

7. Een kledingstuk of beschermmiddel dat door een val van het lid of door andere aan het lid niet toe te 

rekenen omstandigheden naar het oordeel van het bestuur, c.q. degene die daartoe door het bestuur 

is aangewezen, onbruikbaar of onveilig is geworden, kan op verzoek van het lid worden vervangen. 

Voor een vervangen kledingstuk of beschermingsmiddel geldt het bepaalde in dit hoofdstuk onverkort. 

Vervanging wegens slijtage is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de in IV.1 genoemde 

                                                                        

1 Dit aantal is in 2012 bepaald op ten minste 15 voor deelname aan het fietsweekend in mei/juni en ten minste 

10 daarna te verrijden ritten, zodat in totaal 25 ritten zijn verreden voor deelname aan de seizoensverlengende 

activiteit/weekeinde in het najaar. 
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kledingstukken. Eenmalig verstrekte kleding of beschermmiddelen komen niet voor vervanging in 

aanmerking. 

V. Mergelheuvelland tweedaagse (Mh2d) 

1. WTC St. Geertruid heeft het voornemen jaarlijks de Mergelheuvelland tweedaagse (Mh2d) te 

organiseren, dat wil zeggen, een tweedaags fietsevenement dat open staat voor ieder die zich 

daarvoor inschrijft en voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarden. 

2. Leden van WTC St. Geertruid  zijn gehouden meer dan incidenteel mee te werken aan de 

voorbereidingen, organisatie, uitvoering en nazorg van Mh2d. Een en ander op basis van door daartoe 

ingestelde werkgroepen namens het bestuur voor ieder van hen vastgestelde taken. 

Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van het lid, draagt de vereniging er zorg voor dat zo 

mogelijk en mits tegen redelijke kosten een adequate verzekering wordt afgesloten voor schade die 

het lid lijdt terwijl hij/zij aan de hiervoor genoemde verplichting voldoet.  

3. Bij het vaststellen van de Mh2d-taken wordt zo mogelijk rekening gehouden met ieders voorkeur, 

beschikbaarheid en mogelijkheden. 

VI. Slotbepaling 

Het bestuur kan in bijzondere situaties van het bepaalde in dit reglement afwijken en beslissen ten aanzien 

van in dit reglement niet voorziene situaties. 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van WTC St. Geertruid  tijdens de algemene vergadering 

van 6 maart 2017. 

 


