
HUISHOUDELIJK REGLEMENT WTC Vélo Amice 
 

Artikel 1: Huishoudeli jk reglement 
Ieder lid dient kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement. Een 
exemplaar hiervan is te vinden op de website van de toerclub: www.veloamice.nl. 
 

Artikel 2: Doelstell ing 
1. De doelstelling van de toerclub is het beoefenen van de toerfietssport. Hieronder 
verstaan wij het recreatieve en prestatieve gebruik van de fiets, waarbij het 
wedstrijdelement niet voorop staat. De wegenverkeerswetgeving nemen wij hierbij 
uiteraard in acht. 
2. De leden proberen de doelstelling te realiseren door: 
• een toerprogramma vast te stellen en uit te voeren; 
• het bevorderen, coördineren en organiseren van fietsevenementen; 
• het lidmaatschap van de Nederlandse Toer Fiets Unie (N.T.F.U.); 
• het bepalen en onderhouden van een trainingsopzet gedurende het hele jaar; 
• het collectieve belang te plaatsen boven het individuele belang. 
 

Artikel 3: Ledental 
1. Gelet op de doelstelling van de toerclub, wordt het maximum aantal leden op 75 
fietsende leden bepaald. Onder fietsend lid wordt verstaan een lid die minimaal één keer 
per week actief deelneemt aan de trainingsritten en toertochten. 
2.  Fietsende leden wordt de mogelijkheid geboden om als rustend lid aan de toerclub 
verbonden te blijven. Een rustend lid kan aan alle sociale evenementen deelnemen en 
mag meerijden wanneer het hem of haar uitkomt. 
3. De datum welke bepalend is of een persoon lid is van de toerclub, is 1 januari. 
 

Artikel 4: Toetreding en l idmaatschap 
1. Fietsende leden dienen mee te fietsen met zowel trainingsritten op de clubdagen 
dinsdag, donderdag en zondag als met toertochten. Bij onvoldoende deelname beslist 
het bestuur of een lidmaatschap wordt beëindigd of dat het lid de mogelijkheid tot 
rustend lid wordt geboden. 
2. Nieuwe fietsende leden kunnen zich wenden tot het bestuur en als aspirant-lid worden 
opgenomen in de toerclub. Het maximum aantal aspirant-leden wordt op jaarbasis op 5 
personen bepaald. Het bestuur zal aan het aspirant-lid duidelijk maken wat voor toerclub 
wij zijn. Als de doelstelling van de toerclub en het aspirant-lid overeenkomen, zal de 
toetreding als aspirant-lid kenbaar worden gemaakt aan de leden. Indien één van de 
leden gegronde redenen heeft het aspirant-lid te weigeren, zal dit mee worden genomen 
in de besluitvorming. Het aspirant lid dient voor een duur van drie maanden met 
regelmaat mee te fietsen met onze toerclub. Hierna zal de toetreding een feit zijn. Deze 
periode valt tussen 1 maart en 1 oktober van een jaar, omdat het in de wintermaanden 
minder goed mogelijk is voor de leden om een duidelijk beeld te krijgen van het aspirant-
lid. Het sponsorcontract bepaalt of kleding al dan niet zal worden geleverd aan het 
aspirant-lid. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door leden moet geschieden uiterlijk 1 december.  



Artikel 5: Contributie 
1. Leden zijn een contributie verschuldigd, zoals vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering, als genoemd in artikel 16. Als het lidmaatschap eindigt in de loop van 
een kalenderjaar, is de contributie verschuldigd tot het einde van dat kalenderjaar 
2. Betaling vindt plaats in één termijn, vervallende per 1 maart. De betaling zal 
plaatsvinden via een afgegeven incassomachtiging. 
3. Rustende leden betalen een lagere contributie dan de fietsende leden. Deze lagere 
contributie is minimaal gelijk aan de persoonlijke bijdrage aan de N.T.F.U. 
 

Artikel 6: Lidmaatschap N.T.F.U. 
Aan het lidmaatschap van onze toerclub is verbonden het lidmaatschap van de N.T.F.U. 
De kosten hiervan zijn inbegrepen in de contributie. Het N.T.F.U.-lidmaatschap biedt 
toegang tot collectieve voorzieningen zoals verzekering, het Fiets Evenementen 
Programma, het Toerfietsmagazine en het toerfietsboekje. 
 

Artikel 7: Kleding 
1. Een fietsend lid krijgt een kledingpakket van de toerclub uitgereikt, waarvan 
samenstelling, prijs en uitvoering door het bestuur is bepaald, eventueel onder 
bijbetaling van het restant, dat niet door de sponsors bijeen wordt gebracht. Rustende 
leden ontvangen geen kledingpakket. Rustende leden en nieuwe leden kunnen 
clubkleding bestellen tegen inkoopprijs. 
2. Toertochten en trainingsritten moeten in de clubkleding worden verreden. 
3. De kleding moet in goede staat worden gehouden. 
4. Kleding uit het sponsorpakket blijft eigendom van de toerclub en kan na het 
beëindigen van het lidmaatschap door het bestuur worden teruggevorderd. 
5. Kleding welke door de leden zelf is betaald en buiten het sponsorpakket valt, wordt 
niet teruggevorderd bij beëindiging van het lidmaatschap. 
6. Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt het volgende indien het ex-lid de kleding uit 
het sponsorpakket niet wenst te retourneren aan de club: Na 1 jaar kan de club 2/3 van 
de kostprijs incasseren bij het ex-lid. Na 2 jaar kan de club 1/3 van de kostprijs 
incasseren bij het ex-lid. Na 3 jaar vertegenwoordigt de kleding geen waarde meer. 
 

Artikel 8: Veil igheid 
1. Omwille van ieders veiligheid, dienen de verkeersregels in acht te worden genomen. 
Voorrijders dienen attent te zijn op obstakels, van welke aard dan ook, en dienen de 
groep daarvoor tijdig en duidelijk te waarschuwen. Waarschuwingen en signalen moeten 
binnen de groep worden doorgegeven. Er moet duidelijk en tijdig richting worden 
aangegeven. 
2. Met het oog op ieders persoonlijke veiligheid is het gebruik van een valhelm verplicht. 
3. Ieder lid moet ervoor zorgen dat zijn/haar fiets in deugdelijke staat verkeert. Voor alle 
schade welke een direct gevolg is van een gebrekkige fiets/materiaal is elk lid 
zelfstandig aansprakelijk. 



Artikel 9: Vertrekti jden 
1. De vertrektijd van de trainingsrit op zondag is 09.00 uur. Startpunt is de rotonde bij de 
Vlindervallei / parkeerplaats Zandoogje. 
2. De vertrektijd van de trainingsritten op dinsdag en donderdag is 19.00 uur. Startpunt is 
de rotonde bij de Vlindervallei / parkeerplaats Zandoogje. 
3. Van de vertrektijden kan worden afgeweken in verband met toertochten of bijzondere 
omstandigheden. De vertrektijden en plaats zullen dan tijdig via e-mail worden 
doorgegeven. 
 

Artikel 10: Communicatie 
De communicatie over trainingsritten, toertochten en andere evenementen verloopt via 
e-mail. 
 

Artikel 11: Conditieverschil len en collectief belang 
1. Sociaal toergedrag is een eerste vereiste. In het belang van het collectief worden 
conditieverschillen zoveel mogelijk gecompenseerd door compact rijgedrag. 
2. Er wordt rekening gehouden met verschillen in verrichte trainingsarbeid, conditie en 
fietservaring. 
3. Ook bij onze toerclub geldt: "samen uit, samen thuis"! 
4. Alle fietsende leden moeten in voldoende mate aan door de club georganiseerde 
trainingsritten en toertochten deel te nemen, waardoor conditieverschillen worden 
beperkt. Zie ook het bepaalde in artikel 3, lid 1. 
  

Artikel 12: Trainingsritten 
1. Trainingsritten kennen gedeelten, waar men kan gaan voor wat hij waard is. Deze 
trajecten worden vooraf bepaald; daarbuiten geldt het motto van artikel 11: "compact 
rijgedrag" en "samen uit, samen thuis". 
2. Voor de trainingsritten gelden de volgende afspraken: 
• Dinsdagavond: trainingsrit, de maximum snelheid is 40 km/u; 
• Donderdagavond: trainingsrit, de maximum snelheid is 40 km/u; 
• Zondagmorgen: trainingsrit / toertocht, twee aan twee, lage hartslag, de gemiddelde 

snelheid is 35 km/u. 
3. Gedurende de wintermaanden zal er worden afgeweken van het wegprogramma. Er 
worden veldtoertochten / MTB-toertochten verreden en er kunnen andere clubtrainingen 
worden gehouden. 
 

Artikel 13: Jaarprogramma 
Aan het jaarprogramma wordt gedurende het gehele jaar invulling gegeven. 
 

Artikel 14: Medische keuring 
Het staat de leden vrij een sportkeuring te ondergaan. Het wordt echter warm 
aanbevolen. 



Artikel 15: Risico 
Deelname aan alle clubactiviteiten is voor eigen risico. 
 

Artikel 16: Algemene ledenvergadering 
1. Voor de aanvang van het toerfietsseizoen wordt er een algemene ledenvergadering 
gehouden. 
2. Onder algemene ledenvergadering wordt verstaan een vergadering van leden van de 
toerclub. 
 

Artikel 17: Bestuursvergadering 
Vergaderingen van het bestuur vinden plaats als daartoe aanleiding is. 
 
 

Artikel 18: Bestuur 
1. Het bestuur van WTC Vélo Amice bestaat uit minstens drie meerderjarige personen, 
die door de algemene ledenvergadering worden gekozen. 
2. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. 
4. Tot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen kandidaten, door het bestuur 
of door minstens vijf leden, worden voorgedragen voor de functie van bestuurslid. 
5. Aan de kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met 
minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
ledenvergadering. 
6. Vindt er geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene ledenvergadering 
volgens het bepaalde onder lid 5, om aan de kandidaatstelling het bindende karakter te 
ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keus. 
7. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur 
op te maken schema. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. 
8. In een tussentijdse vacature wordt binnen 6 weken voorzien. Wie in een tussentijdse 
vacature is gekozen neemt in het schema volgens 7., de plaats van zijn voorgangers in. 
9. In zijn eerste bestuursvergadering na de bestuursverkiezing, verdeelt het bestuur, in 
onderling overleg, de overige functies. Zij stelt voor elk bestuurslid diens taak vast. 
Hiervan wordt door het bestuur mededeling gedaan aan alle leden. 
10. Ieder bestuurslid is tegenover de vergadering gehouden tot een behoorlijke invulling 
van de hem opgedragen taak. 
11. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen 
of ontslaan indien daar redenen voor zijn. Voor een daartoe strekkend besluit is een 
meerderheid vereist van minstens twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een termijn van ontslag, 
eindigt door het verloop van die termijn. 



Artikel 19: Rekening en verantwoording 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de toerclub zodanig 
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 
2. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar op een 
algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de 
nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur. 
3. Tenzij de algemene ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het 
bestuur heeft voorzien, kiest de algemene ledenvergadering een kascommissie, 
bestaande uit twee leden. 
4. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 
5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening 
en de verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voorzover 
die blijken uit de jaarstukken. 
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1. en 2. zeven jaar lang 
te bewaren. 
 

Artikel 20: Onvoorziene zaken 
Het bestuur behoudt zich het recht voor te beslissen in aangelegenheden, waarin het 
huishoudelijk reglement niet voorziet. 
 
 
Opgesteld: 
Den Hout, 8 maart 2004 
 
Aanvullingen/correcties: 
Oosterhout, 20 februari 2008 
Oosterhout, 28 januari 2009 
Oosterhout, 31 januari 2012 
Oosterhout, 3 februari 2014 


