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HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOERCLUB BOXMEER 
 
Artikel 1 – NAAM 
Dit is het huishoudelijk reglement van de vereniging “Toerclub Boxmeer”. Het is een praktische 
aanvulling op de statuten van de vereniging. 
 
Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID 
Dit reglement is van toepassing op alle leden van Toerclub Boxmeer. Leden zijn verplicht zich aan dit 
reglement te houden of zich zodanig te gedragen. Leden worden geacht kennis te dragen van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verplicht zich ertoe dat alle leden de 
beschikking over dit reglement kunnen hebben. 
 
Artikel 3 – LEDEN 
a. Leden van Toerclub Boxmeer zijn personen die zich als zodanig als lid hebben aangemeld en door 

het secretariaat zijn ingeschreven als lid. Leden worden verplicht aangemeld als lid van de 
Nederlandse Toerfiets Unie (NFTU). Het gebruik van, en de met de NTFU gedeelde, 
persoonsgegevens is conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals 
vastgelegd in het AVG beleidsplan.  

b. Verwacht wordt dat leden regelmatig deelnemen aan het fietsprogramma (tenzij dat niet kan 
vanwege omstandigheden) en bereid zijn om een rol te nemen in één van de lopende commissies 
en/ of assisteren bij evenementen die Toerclub Boxmeer organiseert. 

 
Artikel 4 – AANSPRAKELIJKHEID 
Door de verplichte inschrijving bij de NTFU zijn leden verzekerd voor ongevallen en sluiten daarbij 
alle aansprakelijkheid ten aanzien van de vereniging Toerclub Boxmeer uit.  
 
Artikel 5 – MINIMUM LEEFTIJD 
De minimumleeftijd om als lid te worden ingeschreven bedraagt 15 jaar. 
 
Artikel 6 – CLUBKLEDING  
Clubkleding wordt voor een gesubsidieerd bedrag beschikbaar gesteld aan alle leden. De leden zijn 
verplicht om, de op dat moment in de vereniging in gebruik zijnde, clubkleding te dragen tijdens alle 
clubactiviteiten. Een uitzondering wordt gemaakt indien clubkleding niet voorradig is of niet meer 
leverbaar is. Het tenue wordt iedere 4 à 5 jaar vernieuwd, tenzij anders besloten door het bestuur. 
 
Artikel 7 – VALHELM 
Het dragen van een deugdelijke valhelm is verplicht. 
 
Artikel 8 – CONTRIBUTIE 
a. Leden verplichten zich jaarlijks tot het tijdig betalen van de door de algemene ledenvergadering 

vastgestelde contributie. Leden geven de penningmeester per automatische machtiging (SEPA) 
daartoe opdracht. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot het jaar daarop 1 januari. Afmelden 
als lid dient minimaal 1 maand voor aflopen van het contributiejaar schriftelijk plaats te vinden. 
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b. Leden die minder dan 2 jaar lid zijn en hun lidmaatschap opzeggen in het jaar waarin gebruik is 
gemaakt van de nieuwe gesubsidieerde clubkleding dienen het gesubsidieerde deel van die 
aanschaf terug te betalen.  

 
Artikel 9 – GEDRAGSCODE 
a. Leden onthouden zich van alle handelingen die de naam van de vereniging en/of de NTFU 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 en onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag 
of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, 
racistische uitlatingen, die door het andere lid of leden, als ongewenst of gedwongen wordt 
ervaren. 

b. Leden die zich niet houden aan het gestelde in dit reglement worden door het bestuur 
gewaarschuwd. Indien naar mening van het bestuur dit lid zich onvoldoende rekenschap van deze 
waarschuwing geeft, kan dit lid door het bestuur geschorst worden gedurende een bepaalde tijd 
of kan het lid worden geroyeerd.  

 
Artikel 10 – PROEFLIDMAATSCHAP 
Personen die te kennen geven lid van de vereniging te willen worden, kunnen bij de NTFU als 
introducee lid worden aangemeld en mogen dan voor een periode van maximaal 6 weken vrijblijvend 
deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde reguliere activiteiten. Na deze maand dient 
men zich aan te melden als lid, of af te zien van deelname aan genoemde activiteiten. In deze 
periode worden deze personen geacht zich te houden aan hetgeen is gesteld in dit reglement. De 
verplichte verzekering bij ongevallen zoals door de NTFU aan introducee leden wordt aangeboden 
maakt deel uit van het introductie lidmaatschap en is voor die periode kosteloos. 
 
Artikel 11 – ACVITEITEN TOERCLUB BOXMEER 
Alle clubactiviteiten worden verreden in groepsverband. Het programma wordt vermeld in de 
agenda van de vereniging.  
 
Artikel 12 – FIETS EN ONDERHOUD 
Eenieder is verplicht om er voor te zorgen dat zijn/haar fietsmateriaal bij aanvang van een 
clubactiviteit op orde is. Een minimale vereiste zijn goed werkende remmen en banden in een goede 
staat en op de juiste spanning.  
 
Artikel 13 – VEILIGHEID EN HET RIJDEN IN EEN GROEP 
Alle leden dienen kennis te hebben van, en zicht te houden aan, de richtlijnen over het veilig en 
verantwoord rijden in groepen zoals in detail toegelicht op de website van de vereniging. 
 
Artikel 14 – VERKEERSREGELS 
Leden dienen zich te allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels, en dienen zich ook naar 
andere weggebruikers correct en veilig te gedragen. Leden brengen elkaar en andere weggebruikers 
tijdens het fietsen niet onnodig in gevaarlijke situaties. Fietsen “met losse handen” in de groep is niet 
toegestaan. Het gebruik van een telefoon of het gebruik van oordopjes met muziek tijdens het 
fietsen is niet toegestaan. 
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Artikel 15 – WEGKAPITEIN 
Toerclub Boxmeer werkt niet specifiek met de functie van een wegkaptein in letterlijke zin maar 
ondersteunt dit NTFU concept wel. Tijdens de groepsritten wordt verwacht dat meest ervaren leden 
het overzicht bewaren en een leidende rol spelen in het veilig rijden van de groep en nieuwe leden 
daarin wegwijs te maken. Van alle leden wordt verwacht dat men elkaar onderling op een 
constructieve manier aanspreekt in het geval van gevaarlijke situaties. 
 
Artikel 16 – PECH ONDERWEG 
Indien tijdens een fietstocht een lid mechanische mankementen aan zijn fiets krijgt, zoals een lekke 
band, verlenen de overige leden desgewenst ondersteuning. 
 
Artikel 17 – CALAMITEITEN 
a) Bij een ongeval zorgen alle clubleden ervoor dat de groep zichtbaar is om te voorkomen dat er 

niet nog meer ongevallen gebeuren. Dus van beide kanten het verkeer tijdig waarschuwen en zo 
nodig tegenhouden. Bij aanwezigheid van een arts of iemand met een EHBO diploma, laat deze 
persoon de leiding nemen en de groep wacht derhalve op instructies. 

b) Indien de situatie lijkt mee te vallen gaat er altijd iemand met het slachtoffer mee naar huis en 
gaat niet weg totdat een huisgenoot het overneemt. Bij twijfel, neem bij de plek van het ongeval 
contact op met de huisartsenpost (0900-8880).  

c) Indien een clublid op zijn hoofd is gevallen en niet aanspreekbaar, bel dan direct met 112. 
 
Artikel 18 – SAMEN UIT, SAMEN THUIS 
Dit is het algemene motto van onze vereniging. Dat houdt dus in dat het tempo van de langzaamste 
deelnemer van  de groep leidend is. Dit geldt ook als twee groepen samensmelten tot één groep. In 
geval van ernstige vermoeidheid zal ten minste één van de leden bij het betreffende lid blijven en zal 
dit lid niet alleen zijn weg gaan vervolgen of de thuisreis aanvaarden. Andersom geldt dat leden 
worden geacht met voldoende conditie deel te nemen aan activiteiten en zich aan sluiten bij de 
groep die qua tempo het beste past bij de vorm van de dag. Van leden wordt ook verwacht dat zij 
zich laten helpen het tempo van de groep te volgen. Indien herhaaldelijk voorkomt dat een bepaald 
lid niet meekan, kan verzocht worden in het vervolg aan te sluiten bij een langzamere groep of op 
eigen gelegenheid te trainen en zodoende de conditie op peil te brengen.  
 
Artikel 19 – ALCOHOL EN VERDOVENDE MIDDELEN 
Het nuttigen of onder invloed verkeren van alcohol of andere verdovende middelen is tijdens de 
fietstochten en tijdens de pauzes niet toegestaan. 
 
Artikel 20 – 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/sociale media) kanalen namens de vereniging is eveneens voorbehouden aan het 
bestuur anders dan afspraken door het bestuur met leden gemaakt over activiteiten of 
gebeurtenissen. Communicatie over een calamiteit (ook via sociale 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 21 – KLACHTEN 
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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. In het geval dat de klacht een medelid betreft 
zal het bestuur indien nodig gebruikmaken van hoor/wederhoor. Betrokken leden dienen hier altijd 
aan mee te werken. 
 
Artikel 22 – WIJZIGING REGLEMENT 
In de algemene ledenvergadering kunnen wijzigingen of aanvullingen van dit reglement worden 
voorgesteld. De meerderheid van de vergadering dient met de wijziging of aanvulling akkoord te 
gaan.  
 
Artikel 23 – SLOTBEPALING 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur. 
 
 
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 27 Januari 2023. 
 
 
 

R.A.M.H. van Aubel 
De Voorzitter                            

M.T.J Meulensteen 
De Secretaris 

 
  


