Doel van de Club
•

Het doel van de “Gooreindse Wielertoeristen” is om op een recreatieve manier aan
fietssport te doen. Dit houdt in dat op een niet competitieve wijze en in groep
gefietst kan worden.

•

Om een ruim publiek aan te spreken wordt in drie groepen met aangepaste
snelheden gefietst.

•

De leuze van de club is: SAMEN UIT, SAMEN THUIS !

Leden
•

Wordt beschouwd als lid van de “Gooreindse wielertoeristen” (GWT): ieder die zijn
volledig lidgeld en clubkledij betaald heeft en in het bezit is van een vergunning
van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB).

•

Iedereen die zich aansluit bij de “Gooreindse Wielertoeristen” wordt verondersteld
dit clubreglement te kennen en na te leven.

•

Er wordt jaarlijks lidgeld gevraagd aan de aangesloten leden. Het GWT-lidgeld kan
jaarlijks herzien worden en komt voor 2022 op €43. Samen met de inschrijving
bij de VWB (35€) betekent dit €78 per persoon. Het lidgeld is voor één
kalenderjaar. Dit lidgeld wordt gebruikt om de werkingskosten van de club te
dekken en om bepaalde activiteiten in te richten.

•

Ieder is gebonden om de verkeersreglementen na te leven. Teneinde de kansen
op ongevallen te minimaliseren zullen flagrante overtredingen tegen de veiligheid
op de weg door het bestuur worden besproken en zo nodig maatregelen genomen
worden.

•

Geïnteresseerde fietsers die wensen kennis te maken met onze club mogen op
eigen verantwoordelijkheid drie achtereenvolgende fietstochten meerijden
vooraleer zich officieel dienen aan te sluiten.

•

Nieuwe aansluitingen tijdens het seizoen worden per geval door het bestuur
geëvalueerd.

Kledij
•

Clubkledij kan enkel door en voor GWT leden of de clubsponsors aangekocht
worden.

•

Bestellingen dienen doorgegeven aan de verantwoordelijke bij het bestuur en
worden enkel uitgevoerd na betaling van het afgesproken bedrag.

•

Het dragen van clubkledij is verplicht bij alle GWT uitstappen.

•

Onder clubkledij wordt steeds het meest recente kledijpakket verstaan dat al
naargelang de bekomen sponsoring van seizoen tot seizoen kan verschillen.
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Kledijwaarborg
•

Elk lid betaalt bij inschrijving en bij uitreiking van nieuwe kledij in functie van de
aankoopprijs een waarborg vastgesteld door het bestuur.

•

Deze waarborg kan men in 3 keren, gedurende een looptijd van 4 jaar
terugbekomen. Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan.

•

Om aanspraak te kunnen maken om de waarborg van de clubkledij terugbetaald
te krijgen moet men minimum aan 15 ritten deelgenomen hebben en een totaal
hebben van minimum 45 punten in het puntenklassement.

De uitstappen
•

Iedere zondagmorgen (en op feestdagen) wordt een gezamenlijke fietstocht
gemaakt, vanaf de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van
september.

•

Op de algemene vergadering wordt in grote lijnen de fietskalender besproken.
Voorstellen voor speciale ritten en uitstappen kunnen tijdens de vergadering en
eveneens tijdens het lopende seizoen door de leden aangereikt worden.

•

De uitstappen worden vermeld op de website www.gooreindsewielertoeristen.be.

•

Op de website van de club wordt het uur van vertrek en de afstand vermeld.
Eveneens wordt, bij grote uitstappen, vermeld of er al dan niet een volgwagen
wordt voorzien.

•

Ieder weekend wordt in 3 groepen gefietst. Iedereen kiest vrij een groep die voor
hem past.

•

In de groep met de laagste snelheid (C-ploeg) mag en kan gebruik gemaakt
worden van een fiets met elektrische ondersteuning, uiteraard in samenspraak
met het bestuur en deze fiets- groep.

•

Voor je persoonlijke veiligheid is het verplicht een valhelm te dragen.

•

Het is duidelijk dat bij ongevallen, door het niet naleven van de
verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor
hun gedrag en de gevolgen daarvan.

•

Bij pech of ongevallen wacht iedereen en tracht men de betrokkenen verder te
helpen. Om materiaalpech te voorkomen vragen we dat ieder zijn fiets technisch
in orde houdt.

•

Een rit kan afgelast worden door de het bestuur (of uitstapleider) ten gevolge van
slecht weer.

•

Bij zwaar fietsweer is het eenieders plicht een collega fietser bij te staan in
moeilijke momenten. Het is dus ook eenieders recht en plicht de koptrekkers erop
te wijzen dat collega fietsers het moeilijk hebben.

•

Er wordt nergens afval achtergelaten zoals kapotte banden, binnenbandjes,
verpakking van etenswaren, ed.
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•

Wielertoeristen kunnen gecontroleerd worden op het gebruik van stimulerende
middelen door onaangekondigde controles van de Vlaamse Gemeenschap.
Gebeurlijke overtredingen en kosten zijn ten laste van het betroffen lid.

•

Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) de club schade
toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden. Het
bestuur behoudt zich het recht leden gedurende een periode of definitief te
schorsen wegens wangedrag of onsportiviteit.

De uitstapleider
•

Ieder lid kan, indien gewenst en in samenspraak met de aanwezigen, als
uitstapleider voor een rit optreden.

•

De uitstapleider bepaalt het parcours, al dan niet in overleg met de aanwezigen,
dat zal gereden worden. In functie van de weersomstandigheden wordt het tempo
van de rit aangepast.

•

Tijdens de uitstappen wordt de wegcode gerespecteerd. Bij overtreding kan de
uitstapleider de overtreder terecht wijzen en aan het bestuur om een sanctie,
puntenverlies en zelfs om uitsluiting verzoeken.

•

Sancties vastgesteld bij wettelijke overtredingen zijn ten laste van de
overtreder. Het bestuur kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

•

Wanneer het begint te regenen tijdens de rit heeft de uitstapleider en/of het
bestuur het beslissingsrecht om de rit in te korten.

•

Gedurende elke rit dienen de richtlijnen van de uitstapleiders opgevolgd en mag
niet onnodig gestopt worden.

De punten
•

De club voorziet een puntenklassement voor de meest regelmatige deelnemer aan
de voorgeschreven uitstappen van de club.

•

Om in het kader van het puntenklassement drie punten per rit te behalen dient
men de volledige afstand van de rit af te leggen in clubverband. Leden die niet
tijdig aan de start zijn of de volledige rit niet mee uitrijden in clubverband kunnen
geen aanspraak maken op de volledige punten.

•

De punten worden als volgt toegekend:
o Bij vertrek : 1 punt
o Bij volledige rit : 3 punten
o Puntenverlies (1 punt) kan gegeven worden bij:
§ Het niet dragen van de meest recente clubkledij en valhelm (voor
meerdaagse uitstappen worden vooraf concrete richtlijnen gegeven)
§ Weggooien van zwerfvuil.

•

Bij aanwezigheid op de algemene vergadering worden er twee punten gegeven.
Deze punten tellen mee voor het puntenklassement maar komen niet in
aanmerking voor de kledijwaarborg.
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•

Punten kunnen uitzonderlijk toegekend worden wanneer een lid niet aanwezig kan
zijn op de wekelijkse uitstap:
o Bij het overlijden van een direct nabestaande
o Bij communicanten van kinderen of kleinkinderen.
o Huwelijk (eigen, kinderen of kleinkinderen)

•

Klachten met betrekking tot de toegekende punten voor een bepaalde rit
dienen uiterlijk 2 weken na de betrokken rit kenbaar gemaakt bij het
bestuur.

•

Op het jaarlijkse teerfeest zullen de prijzen met betrekking tot het
clubkampioenschap en regelmatigheidsrit uitgereikt worden. In principe krijgen
leden die minimum aan 15 ritten hebben deelgenomen en een totaal van
minimum 45 punten verzameld hebben een waardebon.

•

Indien men niet aanwezig kan zijn op het teerfeest, kan de waardebon
binnen een tijdsbestek van één maand na afspraak bij een bestuurslid
worden opgehaald.

Voorstellen of opmerkingen
•

Voorstellen, opmerkingen en/of klachten kan men steeds bij de leden van het
bestuur meedelen om bij een eerstvolgende bestuursvergadering te worden
behandeld.

•

Betwisting en/of geschillen worden door het bestuur behandeld.

Gooreindse Wielertoeristen
Lokaal :

Bestuur

Telefoon

eMail

Ludo Dubois

0473 739 086

ludo.dubois@telenet.be

Steven Cant

0496 983 777

cant_steven@hotmail.com

Frank Janssens

0477 724 698

frank.rita.janssens@telenet.be

Wilfried Van Aert

0472 876 834

wilfried.vanaert@telenet.be

Melissa Van Velthoven

0475 215 481

melissavv@live.be

Danny Van Looveren

0493 510 011

van.looveren.danny@skynet.be
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