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W.T.C. Den 2de Ronde
Huishoudelijk reglement versie 4
januari 2020
1.Doel
WTC Den 2de Ronde heeft als doel op een aangename en veilige manier recreatief fietstoerisme uit
te oefenen.
Gegevens Den 2de Ronde:
Den 2de Ronde * aansluitingsnummer Cycling Vlaanderen ( 02013011)
zetel : St. Damiaanstraat 41, 2160 Wommelgem
Algemeen emailadres : info@den2deronde.be
Bankrekeningnummer : IBAN: BE25 9730 8488 9582 BIC: ARSPBE22
Secretariaat : Schoenmaekers Jan Herentalsebaan 647 GVLL - 2160 Wommelgem
Email : secretaris@den2deronde.be
Het lokaal van W.T.C. Den 2de Ronde : De Klauwaert Dasstraat 23 * 2160 Wommelgem
2.Bestuur
De club wordt geleid door een Bestuur dat op regelmatige basis samenkomt om de sportieve,
administratieve en financiële organisatie te bespreken. De vergadering wordt geleid door de
voorzitter en beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend. De wijze van samenstelling van het bestuur is terug te vinden in de
statuten feitelijke vereniging van “Den 2de Ronde” en zijn raadpleegbaar door de leden op het
secretariaat. Het bestuur dat samengesteld werd en in werking trad op 24/01/2017 bestaat uit:
Voorzitter & Penningmeester
Secretaris & Webmaster
Public Relation
Afgevaardigde Jeugd

Corten Willy
Schoenmaekers Jan
Michiels Yves
Stijn Domen

3. Leden en lidgeld
Het Bestuur bepaalt jaarlijks voor aanvang van het seizoen (dat loopt van 1 januari tot 31 december)
het lidgeld voor de fietsende leden.
Voor het seizoen 2020 wordt dit lidgeld bepaald op € 60 , 28 euro hiervan word door de club
doorbetaald naar de wielerbond , dit omvat aansluiting Cycling Vlaanderen, verzekering, lidgeld club.
Hoe Lid worden van W.T.C. Den 2de Ronde
U kan op verschillende manieren lid worden Aansluiting bij onze vereniging met een WielertoeristVTT-vergunning bij Cycling Vlaanderen. U stort 60 euro op ons rekeningnummer IBAN: BE25 9730
8488 9582 BIC: ARSPBE22 en U bezorgt ons uw gegevens zoals : Naam - familienaam - Rijksregisternr.
- geboortedatum - volledig adres - telefoonnummer en emailadres
OF
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Aansluiting bij onze vereniging met een Wielertoerist-VTT-FAMILIEvergunning bij Cycling Vlaanderen
U stort 65 euro op ons rekeningnummer (zie hierboven) en U bezorgt ons uw gegevens , van elk
gezinslid dat U wil laten aansluiten bij de wielerbond zoals : Naam - familienaam - Rijksregisternr. geboortedatum - volledig adres - telefoonnummer en emailadres
Per bijkomend gezinslid dat fietsend lid wil zijn van W.T.C Den 2de Ronde betaalt men 32 euro extra
Bvb 2 fietsende leden uit 1 gezin die aangesloten zijn bij de club en wielerbond betalen 97 euro
In beide manieren brengen wij dan Uw aansluiting bij Cycling Vlaanderen in orde.
U geniet tevens de voordelen bij aansluiting bij de Cycling Vlaanderen die U kan bekijken op de
website van de wielerbond.
Leden die recht hebben op een sociaal tarief krijgen 10 euro korting, Voor een Wielertoerist-VTTvergunning betaal je 50€ en voor een Wielertoerist-VTT-FAMILIEvergunning betaal je 55€. Dit omvat
een korting van 10 euro op aansluiting bij Cycling Vlaandren en WTC den 2de Ronde.
Om in aanmerking te komen voor dit sociaal tarief, dient men jaarlijks een kleefbriefje van de
mutualiteit aan het secretariaat van WTC Den 2de Ronde te bezorgen. Het nummer linksonder van
het kleefbriefje dient op een 1 te eindigen om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief

Leden die reeds bij een andere wielerbond aangesloten zijn of bij Cycling Vlaanderen via een andere
wielerclub , betalen 32 € lidgeld per jaar Deze bedragen kunnen jaarlijks herzien worden door het
Bestuur. In dit geval kan je ook genieten van een sociaal tarief als je hiervoor in aanmerking komt
(zie hierboven) U betaalt dan 22€

Elk potentiëel nieuw lid heeft de mogelijkheid om 3x mee te fietsen als gastrijder op een zaterdagrit.
Vanaf de 4de keer zal gevraagd worden om zich aan te sluiten bij onze club.
Personen die niet langer lid wensen te blijven van WTC Den 2de Ronde en toch nog lid willen blijven
van de wielerbond “Cycling Vlaanderen” dienen aan te geven aan de Wielerbond dat zij niet langer
aangesloten zijn bij WTC Den 2de Ronde

4. Verzekering
De actieve leden beschikken over een vergunning als wielertoerist bij de Cycling Vlaanderen en zijn
daardoor verzekerd via de bond. Deze verzekering dekt :
Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden : Lichamelijke schade & Stoffelijke schade
Persoonlijke-ongevallenverzekering & Rechtsbijstand
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Voor details van deze verzekering : raadpleeg de website van Wielerbond Vlaanderen, De dekking
geldt 24u op 24u voor alle activiteiten met de fiets
De verzekering kost € 28, is begrepen in het in paragraaf 2 vermelde lidgeld en geeft recht op
kortingen tijdens deelnames aan ritten georganiseerd door de Wielerbond Vlaanderen. Leden die
niet wensen aan te sluiten bij de cycling Vlaanderen verplichten zich ertoe zelf voor de nodige
verzekeringen te zorgen. Het lidgeld bedraagt dan € 32 voor één jaar.
Een familievergunning met verzekering voor alle gezinsleden kost € 33. Voor meer details verwijzen
wij u door naar de website van Cycling Vlaanderen.
Indien een lid betrokken is bij een ongeval volgt hij de procedure vermeld op de website van Cycling
Vlaanderen zie tabblad: WBV voor jou – ongevalaangifte
Buiten hogervermelde verzekering heeft W.T.C. Den 2de ronde nog een verzekering afgesloten bij
Baloise , het betreft hier een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging
aansprakelijk voor de schade die een vrijwilliger veroorzaakt bij een derde. De burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers zorgt ervoor dat deze schade wordt gedekt. Het is
dan ook deze verzekering die zal zorgen voor de betaling van de schade.
Het bestuur van W.T.C Den 2de Ronde kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen
en materiële schade .
5. Kledij
Bij beschadiging van kledij kan nieuwe uitrusting bekomen worden mits betaling van de kostprijs.
Nieuwe kledij kan besteld worden op de daartoe voorziene data. (data jaarlijks aanpasbaar)

6. Wielerseizoen
Behalve anders gecommuniceerd, start het zomerseizoen van maart en eindigt het laatste weekend
van oktober. Tijdens dit seizoen richt de club elke zaterdag en op zondag een clubrit in. De actieve
leden krijgen (via de website) in het begin van het zomerseizoen een rittenkalender met vermelding
van het startuur en de afstand. Wijzigingen aan deze kalender zullen door het Bestuur zo veel
mogelijk beperkt worden, maar kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de leden steeds
ingelicht via de reguliere communicatiekanalen. Bovenop deze kunnen er nog dagritten en een
fietsweekend georganiseerd worden.
7. Clubritten
De clubritten op zaterdag vertrekken steeds vanaf de Kerkplaats te Wommelgem, alsook de
samenkomst voor de ritten op verplaatsing. Tijdens deze ritten is de clubkledij verplicht.
Elk lid moet steeds de wegcode eerbiedigen en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Om
veiligheidsredenen vragen we dat de handen op het stuur gehouden worden. We rijden per 2 naast
en achter elkaar in alle omstandigheden. Het dragen van een valhelm is verplicht en het dragen van
oortjes met muziek is niet toegelaten. Iedere deelnemer heeft zijn eigen reserveband(en),
bandenlichters en fietspomp of pomp met CO-patroon mee. Om ecologische redenen vragen we om
niet organische afval zoals fietsbanden en CO-patronen NIET op de weg te gooien. Een rit kan
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afgelast of uitgesteld worden als de weersomstandigheden een goed verloop van de rit verhinderen.
Tijdens de rit kan beslist worden om alsnog terug te keren wegens onvoorziene
weersomstandigheden.

8. Regelmatigheidcriterium
Door deelname aan een clubrit krijgt men per rit een aantal punten in verhouding met afstand van de
rit. Om recht te hebben op punten dient in principe de volledige afstand samen met de andere leden
afgelegd te worden en dit in volledige clubkledij. Enige uitzonderingen hierop zijn materiaalpech of
ernstige lichamelijke ongemakken of andere dringende gevallen en indien de leverancier van de
clubkledij uw bestelling nog niet geleverd heeft.
De behaalde punten kunnen omgezet worden om extra kledij aan te schaffen. De punten die men
behaald heeft, zijn overdraagbaar naar een volgend seizoen. De punten kunnen in geen geval
doorgegeven worden aan derden. De Kledij alsook het aantal punten dat men hiervoor moet
inleveren staat vermeld op de website http://den2deronde.be
Als men de club verlaat door geen lidgeld meer te betalen, vervallen de behaalde punten.
Slechts 1 rit per week komt in aanmerking voor dit criterium, de rit met de hoogste kwotering.
9. Kilometerkampioenschap
Het kilometerkampioenschap loopt van 1 maart tot eind oktober. Aan dit klassement kunnen alleen
de aangesloten leden deelnemen. Enkel de geplande zaterdagritten met minimum 3 deelnemers
komen in aanmerking voor dit klassement, gastrijders tellen niet mee voor het minimum aantal
deelnemers. De kilometers die genoteerd worden in het klassement mogen niet meer dan 10%
afwijken van de geplande afstand. Iedereen die de rit uitgereden heeft krijgt in het klassement het
aantal kilometers van de rit achter zijn naam, De deelnemer aan de rit die onderweg door pech of
andere reden de rit stopt krijgt wel de kilometers maar met * idem voor deelnemers die de rit rijden
zonder de volledige clubkledij te dragen.( uitgezonderd in het geval de leverancier van de clubkledij
uw bestelling nog niet geleverd heeft).
Bij gelijk aantal kilometers in de eindrangschikking heeft de deelnemer met de minste sterretjes *
voorrang.
Bij betwistingen zal het bestuur beslissen.
Het lidmaatschap impliceert automatisch het aanvaarden van het clubreglement!
Het reglement kan jaarlijks aangepast worden aan de noden van de club !
Deze 4 de en aangepaste versie werd opgesteld en goedgekeurd op de vergadering van het Bestuur
van Namens WTC Den 2de ronde op datum van : 28/01/2020
Aanpassingen staan in het rood
De secretaris

De Voorzitter

