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ment Toerclub Boxmeer

Dit is het huishoudelijk reglement van de Boxmeerse vereniging "Toerclub Boxmee¡''

Artikel 2. Le4çn.
Leden van onze vereniging zijn personen die zich als zodanig als lid hebben aangemeld en
door het secretariaat zijn ingeschreven als lid. Leden worden aangemeld als lid van de
Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU).

AÉikel 3. illinimum leeftiid.
De minimumleeftijd om als lid te worden ingeschreven bedraagt 15 jaar

Artikel 4. Gontributie.
Leden verplichten zich jaarlijks tot het tijdig betalen van de door de ledenvergadering
vastgestelde contributie. Leden geven de penningmeester per automatische machtiging
(SEPA) daartoe opdracht. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot het jaar daarop I januari
Afmelden als lid dient minimaal 1 maand voor aflopen van het contributiejaar schriftelijk
plaats te vinden bij de secretaris.

Artikel 5. Toepasseliikheid.
Dit reglement is van toepassing op alle leden van Toerclub Boxmeer. Leden zijn verplicht
zich aan deze reglementen te houden of zich zodanig te gedragen. Leden worden geacht
kennis te dragen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verplicht zich
er toe dat alle leden de beschikking over dit reglement kunnen hebben.

Artikel 6. Aansprakeliikheid.
Door de verplichte inschrijving bij de NTFU zijn leden vezekerd tegen het risico van
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen en sluiten daarbij alle aansprakelijkheid ten
aanzien van de vereniging Toerclub Boxmeer uit.

Artikel 7. Striidio met regleme$
Leden onthouden zich van alle handelingen die de naam van de vereniging in diskrediet
kunnen brengen of strijdig zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement of anderszins
het aanzien van de vereniging kunnen schaden. Leden gedragen zich ten opzichte van
elkaar respectvol.

Artikel 8. Draoen clubkledino en valhelm
Tijdens fietstochten door de vereniging georganiseerd of tochten waaraan de leden in
groepsverband deelnemen, zijn de leden verplicht de op dat moment in de vereniging in
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gebruik zijnde clubkleding te dragen. Tijdens alle fietsactiviteiten is het dragen van een
fietshelm verplicht.

Artikel 9. Proeflidmaatpchap.
Personen die te kennen geven lid van de vereniging willen worden mogen een periode van
maximaal 1 maand vrijblijvend deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde
activiteiten. Na deze maand dienen ze zichaan te melden als lid of af te zien van deelname
aan genoemde activiteiten. ln deze periode worden deze personen geacht zich te houden
aan hetgeen is gesteld in dit reglement. De verplichte veaekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid en ongevallen zoals door de NTFU aan aspirant leden wordt aangeboden
maakt deel uit van het aspirant lidmaatschap.

Artikel I 0. Weokapitq!$.
Tijdens fietstochten dient minimaal 1 lid zich per fietsgroep als wegkapitein kenbaar te
maken. De verantwoordelijkheid over de snelheid of de wijze van fietsen ligt bij de
wegkaptein. Hij wordt daarin ondersteund door voor- of achterrijders. Leden zijn dan verplicht
alle aanwijzingen door de wegkaptein of voonijders gegeven in verband met hun eigen of
andermans veiligheid op te volgen. Degenen die voorop rijden bepalen de route.
Bij samenvoegen van twee groepen wordt de wegkapitein samen met de voor- en
achtenijders van de laagste groep automatisch verantwoordelijk voor de veiligheid en
snelheid van de hele groep.

Artikel

ll. Volqeq van verkeersreqels.

Leden dienen zich te alle tijden te houden aan de geldende verkeersregels, en dienen zich
ook naar andere weggebruikers conect en veilig te gedragen. Leden brengen elkaar tijdens
het fietsen niet onnodig in gevaarlijke situaties. Fietsen 'met losse handen' is in de groep
niet toegestaan. Het gebruik van een telefoon of het gebruik van oordopjes met muziek
tijdens het fietsen is niet toegestaan.

Artikel 12. Pech onderweq.
lndien tijdens een fietstocht een lid mechanische mankementen aan zijn fiets krijgt, zoals een
lekke band, verlenen de overige leden desgewenst ondersteuning.

Artikel I 3. On4glsteuninq þii medische problemeE

of,

onoevallgn

ln geval van medische problemen of ernstige vermoeidheid zal ten minste een van de
resterende leden bij het betreffende lid blijven en zal dit l¡d niet alleen zijn weg laten
vervolgen of de thuisreis aanvaarden. ln geval van een valwaarbij letsel ontstaat waarna het
lid door zijn thuisfront wordt opgehaald of per ambulance vervoerd dient te worden, zal ook
ten minste een van de overige leden dit lid vergezellen tot overdracht aan het thuisfront heeft
plaatsgevonden.
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Artikel 14.$ionalen.
Het geven van bel- of andere signalen aan andere weggebruikers zalzoveel als mogelijk
worden overgelaten aan de voorrijders. ln het peloton worden de signalen van de voorr¡jders
door de deelnemers aan de leden die achter hen fietsen duidelijk en consequent
doorgegeven. ln geval van plotseling gevaar wordt van elke deelnemer verwacht dat
signalen naar achter worden doorgegeven. Om signalen naar andere weggebru¡kers
duidelijk door te kunnen geven is een bel verplicht.

Artikel f 5. Alcohol
Het gebruik van alcoholhoudende drank is tijdens de fietstochten en tijdens de pauzes niet
toegestaan.

Artikel 16. Communicatie
Voor externe communicatie namens de vereniging wordt gebruik gemaakt van de website
van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor hetgeen daar vermeld wordt.
Communicatie via andere (digitale) kanalen namens de vereniging is eveneens
voorbehouden aan het bestuur anders dan afspraken door het bestuur met leden gemaakt
over activiteiten of gebeurtenissen. Commun¡catie over een calamiteit (ook via social media)
is altijd voorbehouden aan het bestuur of het betrokken lid. Leden onthouden zich van elke
wijze van communicatie die het aanzien van de vereniging of zijn leden kan schaden.

Artikel 17. Saqen uit qamen thuis
Samen uit, samen thuis is het motto van Toerclub Boxmeer. Dat houdt in dat het tempo van
de langzaamste in de groep leidend is. Dit geldt ook als twee groepen samensmelten of
samengevoegd worden. Eenieder wordt geacht oog te hebben voor de andere fietsers in de
groep. De wegkapitein heeft hier extra aandacht voor.

Artikel 18. Schorsins
Leden die zich niet houden aan het gestelde in dit reglement worden door het bestuur
gewaarschuwd. lndien naar mening van het bestuur dit lid zich onvoldoende rekenschap van
deze waarschuwing geeft, kan dit lid geschorst worden gedurende een bepaalde tijd. Tijdens
de schoring is het lid uitgesloten van alle activiteiten door de vereniging georganiseerd. De
schorsing wordt altijd schriftelijk aan het lid bevestigd en met redenen omschreven. Het lid
heeft het recht om binnen 1 week weerwoord te geven waarna het bestuur binnen 1 week
een besluit neemt over de voortduring van de schorsing. Op de eerstvolgende
ledenvergadering worden de leden van de reden van de schorsing en de afdoening in kennis
gesteld.

Artikel 19. Klachten.
Leden kunnen te allen tijde schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur. De klacht wordt
daarop binnen 6 weken in een bestuursvergadering besproken waarna de uitkomst daarvan
binnen 1 week aan het betreffende lid kenbaar gemaakt wordt. Op de eerstvolgende
ledenvergadering worden de leden van de klacht en de afdoening in kennis gesteld.
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Artikel. 20. yUiiziqen reqlemeE!
ln de algemene ledenvergader¡ng kunnen wijzigingen of aanvullingen van dit reglement
worden voorgesteld. De meerderheid van de vergadering dient met de wijziging of aanvulling
akkoord te gaan.

Artikel 21. Slotbepalino
ln gevallen waarin dit reglement niet vooziet ligt de beslissing bij het bestuur.

Dit reolement is vastqqstel{ op de AlEemefie Lgdenverqadering van 19 ianuari 2018.
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