Update 17/02/2015

Team Verada-Follens
Clubreglement
Art. 1 De feitelijke vereniging Team Verada-Follens is een wielertoeristenvereniging, en
stelt vanuit die optiek ook haar ritten- en activiteitenkalender op.
Art. 2 Elk lid wordt geacht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven,
maar is vrij in zijn keuze van verzekeringsmaatschappij en/of bijkomende waarborgen.
Team Verada-Follens is een WBV club en biedt haar leden de mogelijkheid om een WBV
lidkaart
aan
te
kopen.
Dit
kan
via
volgende
link
http://recreatie.dewielerbond.be/WBVvoorjou/Lidworden.aspx?Disc=20 Team VeradaFollens is aangesloten onder het nummer 82009010.
Art. 3 Het lidgeld bedraagt 50,00 euro per seizoen. Het lidgeld is ondeelbaar en dient
bijgevolg volledig te worden betaald door nieuwe leden die zich aansluiten in de loop van
een seizoen. Voor nieuwe leden is een inloopperiode voorzien van 3 ritten. Bij eventuele
aansluiting dient het nieuwe lid het reglement te respecteren.
Art. 4 Als lid geniet men van korting bij de aankoop van clubkledij. Een basispakket kost
185,00 euro, waarvan leden die aan minstens 9 ritten per jaar deelnemen; (behoudens
fysieke of andere problemen) 60,00 euro terug kunnen vorderen op het einde van het
seizoen.
Art. 5 Het dragen van clubkledij is voor clubleden verplicht tijdens ploegritten. Clubkledij
wordt elke 4 jaar vernieuwd, telkens bij aanvang van het nieuwe jaar.
(2009/2013/2017/2021/…)
Art. 6 Het dragen van een valhelm is voor clubleden verplicht tijdens ploegritten. Tijdens
de clubritten staat absolute veiligheid centraal, het verkeersreglement dient strikt gevolgd
te worden. Hou er rekening mee dat eerder vermelde verzekering in alle geval ongeldig
wordt wanneer geen helm gedragen wordt.
Art. 7 De ritten worden afgelegd in 2 afzonderlijke groepen.
Groep 1: (Gem) richtsnelheid: 28-30km/h.
Het bestuur neemt vanaf 2014 de rol van wegkapitein terug integraal voor zijn rekening.
- De richtlijnen van de wegkapiteins (tempo, parcours, inschrijving rally, eventuele stops,
enz.) dienen strikt te worden gerespecteerd.
- Indien tijdens de rit vrij mag worden gereden, zal de wegkapitein daarvoor toestemming
geven.
- Bij het bovenkomen op hellingen wordt zonder enige uitzondering gewacht (stilstaand) op
de volledige groep.
Groep 2: (Gem) richtsnelheid: 26-28km/h.
- De richtlijnen van de verantwoordelijke uit het bestuur, Kathleen Laverge (tempo,
parcours, inschrijving rally, eventuele stops, enz.) dienen strikt te worden gerespecteerd. De
verantwoordelijke kan waar nodig bijgestaan of vervangen worden door andere leden
- Indien tijdens de rit vrij mag worden gereden, zal de wegkapitein daarvoor toestemming
geven.
- Bij het bovenkomen op hellingen wordt zonder enige uitzondering gewacht (stilstaand) op
de volledige groep.
*Het staat elk lid vrij om aan te sluiten bij de groep van zijn/haar voorkeur tijdens clubritten.
** Bij deelname aan georganiseerde rally’s wordt met beide groepen gezamenlijk, aan
aangepaste snelheid (groep 2) naar de startlocatie gereden, waar de gewenste afstand
gekozen wordt.

Art. 8. Tijdens deelname aan georganiseerde rally’s wordt vanaf de laatste bevoorrading
vrije snelheid getolereerd. Leden worden geacht aan de start- en aankomstplaats te
wachten op de volledige groep. De wegkapitein houdt zich eraan bij de laatste personen te
blijven.
Art. 9 Indien iemand de groep verlaat tijdens de rit, dient de wegkapitein daarvan op de
hoogte te brengen.
Art. 10 Indien tijdens eigen uitgestippelde clubritten vooruit gereden wordt en een afslag
gemist wordt, wordt door “het peloton” niet gewacht. Wie verkeerd rijdt wordt geacht de
juiste weg naar Zwevegem terug te kunnen vinden.
Art. 11 Bij pech wordt in groep gewacht. Het eventueel gebruikte materiaal van een
teamlid of uit de volgwagen wordt nadien terugbezorgd.
Art. 12 Het wegseizoen loopt vanaf de eerste zondag van februari tot en met de laatste
zondag van september met een onderbreking vanaf de 3e zondag van juli tot en met de
zondag volgend op 15 augustus. Dagtocht behoort te allen tijde tot officiële clubritten. Het
jaarlijks clubetentje wordt georganiseerd op de 1e zaterdag van oktober.
Art. 13 Alle info aangaande starturen, startplaats en de komende rit staat telkens tijdig op
de website www.team-verada.be Gelieve deze tijdens het seizoen wekelijks na te zien. Voor
aanvang van de rit dient elk lid een aanwezigheidslijst te ondertekenen. Indien u verkiest
om te starten aan de rally/toertocht ter plaatse ; gelieve dan uw aanwezigheid per mail in de
loop van de komende week te sturen naar kathleen@team-verada.be
Art. 14 Het reglement wordt indien nodig bijgestuurd na beslissing van het bestuur.
Eventuele aanpassingen zullen aan alle clubleden worden gecommuniceerd.
Art. 15 Het maximum ledenaantal van Team Verada-Follens (actieve leden verspreid over
beide groepen) wordt vastgelegd op 65. Actief lidmaatschap omvat een minimale
aanwezigheid van 5 ritten.
Art. 16 De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of
diefstal van bezittingen van leden.
Art. 17 Leden worden verwacht mee te helpen op de tweejaarlijkse (even jaren) organisatie
van Verada-Follens Classic.
Art. 18 Na de rit wordt door de wegkapitein gezorgd dat elk lid die een drankje bestelt
bijdraagt aan de gezamenlijke kas (rondgang). Er wordt een bijdrage van €5,00 per lid
gevraagd. Deze regel geldt niet bij traktaten vanuit de clubkas. Bij een verbruik per persoon
hoger dan € 5,00 rekent het bestuur erop dat het verschil bijgepast wordt door de
betrokken personen.
Art. 19 Het lidmaatschap Team Verada-Follens bevat het ondertekenen en goedkeuren van
het reglement en elke daaropvolgende wijziging.
Namens het bestuur

Frederic David

Handtekening
‘GELEZEN EN GOEDGEKEURD’

