Reglement van inwendige orde van
VZW WTC De Fietsfanaatjes Lochristi
Dames fietsclub : Seizoen 2019
Fietsen














We vertrekken stipt elke woensdag om 18u30 aan de kerk van Lochristi voor een rit van
ongeveer 30 km ( uitz; laatste rit op 25 september om 18u )
Iedereen is verplicht de richtlijnen van de wegkapiteins te respecteren.
Iedereen is verplicht een gemiddelde snelheid van 17 – 18 km/u aan te houden.
Aan iedereen wordt gevraagd om steeds per twee te rijden en altijd aan te sluiten.
Iedereen is verplicht de wegcode te respecteren.
Een fluitsignaal wijst op opletten of auto in aantocht.
Het is verplicht om de clubkledij te dragen tijdens de rit ( indien voorhanden )
Voor jullie veiligheid is het rijden met een helm verplicht!
Vermits dit een dames fietsclub is rijden enkel dames mee ( uitgezonderd begeleiders )
Schoolgaande jeugd wordt toegelaten.
Bij slecht weer kan er beslist worden om de rit van 40km te verleggen naar een andere
woensdag
Wie zelf een rit wil organiseren kan dit, gelieve uw rit door te geven aan Christine.
Niet aangesloten fietsers worden beschouwd als buitenstaanders en rijden mee op eigen
verantwoordelijkheid.

Kampioenschap








Het seizoen start op woensdag 3 april 2019 en eindigt op woensdag 25 september 2019
Voor elke gereden rit op woensdagavond is er een punt te verdienen
Elke rit begint aan de kerk van Lochristi en eindigt aan ons clublokaal ( tijdens de rit wordt er
niet gestopt om te drinken)
Totaal aantal bollekes (ritten) : 27, totaal aantal bollekes (ritten) te verdienen : 25
m.a.w. een kampioen mag 2 ritten forfait geven. Wie wint : de eerste drie leden.
Indien de rit afgelast wordt door het slechte weer worden er geen punten toegekend en wordt
het totaal aantal ritten met 1 verminderd.
Het klassement kan men volgen in ons clubblad en op onze site ( www.fietsfanaatjeslochristi.be )
De kampioenen dienen aanwezig te zijn op de kampioenviering om de prijzen in ontvangst te
nemen.

Aansluiting





Ieder lid is verplicht om een ongevallen verzekering te hebben bij Wielerbond Vlaanderen
Deze bedraagt 28 €. Familievergunning 33 €
Het lidgeld bedraagt 40 €. Schoolgaande jeugd betaalt geen lidgeld.
Het lidgeld + verzekering kan gestort worden op rekening van VZW WTC De Fietsfanaatjes
Lochristi : BE25 737-0307917-82 BIC KREDBEBB. Geen stortingen naar WBV aub.
Personen die aan bovenstaande voorwaarden niet voldoen zijn geen lid van VZW WTC De
Fietsfanaatjes Lochristi

Note
Ieder aangesloten lid verklaart zich akkoord met de statuten en met het reglement van inwendige orde.

