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Artikel 1. Leden. 
CLUBLEDEN, dit zijn leden die ook daadwerkelijk meefietsen met clubtochten en deelnemen aan de overige 

activiteiten en ledenvergaderingen. Ook kan een clublid worden ingezet als vrijwilliger bij een activiteit. Zij 

betalen de contributie zoals die vastgesteld wordt door het bestuur. Een clublid is via de vereniging automatisch 

lid van de NTFU en is verplicht clubkleding te dragen tijdens clubactiviteiten. 

De vereniging kent geen ereleden. 

Artikel 2. Organisatie. 
De organisatie wordt gevormd door vrijwilligers binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder 

een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er commissies die evenementen organiseren en 

tijdelijke commissies voor bijvoorbeeld clubkleding en jubileum. Binnen de vereniging kennen we meerdere  

fietsgroepen elk met toerleiders. 

 

Artikel 3. Kalender. 
De kalender bevat alle fietsactiviteiten van de vereniging, en de evenementen. 

Het programma van de tochten wordt voor iedere groep voor aanvang van het seizoen bepaald door een 

commissie. Evenementen worden ook door commissies georganiseerd. Deze zorgen o.a. voor een draaiboek met 

een taakverdeling voor de leden die ingezet worden t.b.v. het evenement.  

In de ledenvergadering wordt de kalender definitief vastgelegd. 

 

Artikel 4. Reguliere tochten. 
Het vertrekpunt van de tochten is voor alle groepen op de Misse nabij het Gemeentehuis te Heesch.  

Tijdens de tochten hebben de toerleiders een leidende functie over de leden aangaande routebepaling, 

veiligheidsaspecten en ordelijk verloop van de tocht. Tevens zien zij er op toe dat de snelheid aangepast wordt 

aan de samenstelling van de groep en de omstandigheden. Nieuwe leden worden opgevangen en begeleid.  

Ieder lid is vrij in de keuze bij welke groep hij of zij fietst, maar als je bij een snellere groep aansluit dien je wel 

het tempo te kunnen volgen en de afstand aan te kunnen. Sluit je bij een langzamere groep aan dan dien je je 

aan te passen aan het tempo van die groep. Indien bij een geringe opkomst besloten wordt dat groepen samen 

fietsen, geldt de snelheid van de langzaamste groep. 

De actuele groepen en snelheden staan op de website. 

Artikel 5. Clubkampioenschap. 
Clubkampioen is degene die op het eind van het seizoen de meeste kilometers in clubverband heeft afgelegd.  

Bij een gelijk aantal kilometers wint degene die de meeste tochten heeft meegereden.  

Indien een clublid om wat voor reden dan ook een tocht eerder afbreekt, worden de meegefietste kilometers 

geregistreerd. Worden de kilometers van een evenement meegeteld voor het kampioenschap dan krijgen de 

vrijwilligers van die dag die niet in de gelegenheid zijn om mee te fietsen ook deze kilometers bijgeteld.  

De clubkampioen wordt op een passende wijze beloond. 

Artikel 6. Ledenvergaderingen. 
De vereniging heeft minimaal twee ledenvergaderingen per jaar, één voor aanvang van het seizoen en één op het 

eind van het seizoen. 

Artikel 7. Lidmaatschap. 

Aanmelden dient te gebeuren bij het secretariaat. Dit kan via de website of telefonisch. Om vervolgens lid te 

kunnen worden van de vereniging dient men na aanmelding eerst minimaal 3 keer mee te fietsen tijdens 

kalendertochten. Als het lidmaatschap is ingegaan komt men in aanmerking voor clubkleding die op voorraad is. 

Men dient minimaal 16 jaar te zijn. Via de vereniging is men automatisch NTFU lid. 

Indien een lid 12½, 25 of 40 jaar lid is wordt hier op een passende wijze aandacht aan besteed. 
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Artikel 8. Contributie. 
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m eind 31 december. Betaling geschiedt via automatische incasso.  

Het contributiebedrag dat jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld, is opgebouwd uit een NTFU-deel en 

verenigingsdeel. Het actuele contributiebedrag staat op de website en is ook opvraagbaar bij het secretariaat.  

Artikel 9. Clubkleding. 
De vereniging heeft als clubkleuren rood, zwart, en wit. Clubkleding is uitsluitend  bestemd voor clubleden. 

Voor de medefinanciering van de clubkleding zijn contracten met sponsors afgesloten. Gedurende de looptijd van 

deze contracten zijn leden verplicht clubkleding te dragen tijdens de kalendertochten. 

Bij het afsluiten van nieuwe sponsorcontracten hebben leden van dat moment éénmalig recht op een 

kledingpakket tegen een gereduceerde prijs.   

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de clubkleding op verzoek van het bestuur aan de vereniging 

aangeboden te worden. In overleg krijgt men hiervoor dan een passende vergoeding.  

Het niet dragen van de MEEST RECENTE clubkleding tijdens de kalendertochten betekent uitsluiting van 

deelname. 

Artikel 10. Helmplicht. 
Tijdens alle kalendertochten en eventueel andere tochten die door de vereniging worden georganiseerd, is het 

dragen van een fietshelm verplicht. Het niet dragen van een fietshelm betekent uitsluiting van deelname. 

Artikel 11. Gedrag 
Wees een heer of dame in het verkeer en houdt rekening met alle andere weggebruikers.  

Gooi afval zoals verpakkingen, kapotte binnenbanden, enz. in de daarvoor bestemde afvalbakken of gooi het 

thuis in de afvalbak. Geen geschreeuw, obscene taal of gebaren die de vereniging of de wielersport in zijn 

algemeenheid schaden. 

Bij onvoorziene omstandigheden overleg met iemand van het bestuur danwel de toerleider 

Artikel 12. Materiaal. 
Ieder lid zorgt voor een deugdelijke fiets, voldoende binnenbanden, overig materiaal en gereedschap. 

Artikel 13. Vergoedingen. 
Brandstofkosten en andere onkosten, b.v. voor de organisatie van een clubevenement die door leden worden 

gemaakt kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester. Tijdens de reguliere tochten worden de kosten van 

een pont overtocht door de vereniging vergoed. 

----------------------------------------------------- 

 

Leden die dit reglement niet nakomen kunnen worden uitgesloten van deelname aan clubevenementen. 

Bij herhaaldelijk overtreden volgt een schorsing dan wel een beëindiging van het lidmaatschap. 

In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 


