
Huishoudelijk reglement van TC Vliegend Wiel

Dit huishoudelijk reglement van TC Vliegend Wiel is (een nadere detaillering van en) een aanvulling op de 
statuten. In dit reglement staan afspraken, regels en richtlijnen waaraan club- en bestuursleden zich dienen te
houden. Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd bij goedkeuring van de Algemene 
ledenvergadering.

I  Leden
1. Uitgesloten van het lidmaatschap is degene die: geen gebruikt maakt van de automatische incasso en 

op 1 april de contributie nog niet overgemaakt heeft.
2. Door het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het 

reglement lidmaatschappen en aan alle op wettige wijze genomen besluiten.
3. Ieder lid kan namens de vereniging worden uitgesloten indien:

a. levensgedrag of handelingen schade hebben toegebracht aan de vereniging;
b. het lid voortdurend nalatig blijft aan wettige besluiten van de vereniging te voldoen.

4. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, waarbij eventueel achterstallige 
contributie of andere schulden moeten worden aangezuiverd. De rechten van het lidmaatschap 
vervallen per dagtekening van dat schrijven. Bovendien is niets op de vereniging te verhalen en dient
elk eigendom van de vereniging te worden ingeleverd.

5. Men rijdt mee op eigen risico. Het dragen van een valhelm wordt aanbevolen. De club is nimmer 
aansprakelijk voor enigerlei lichamelijke en/of materiële schade, ook tijdens het vervoer van fietsen 
of leden.

6. De leden wordt geadviseerd zich jaarlijks aan een sportkeuring te onderwerpen.
7. Van de leden wordt verwacht, dat regelmatig wordt meegefietst zodat aan een systematische opbouw

van het aantal kilometers annex conditie kan worden gewerkt.
8. Van de leden wordt verwacht dat zij de verkeersregels in acht nemen en dat anderszins het gedrag 

geen aanleiding geeft tot ergernis naar andere weggebruikers.
9. De leden zijn tijdens ritten verplicht de aanwijzingen van de routeman op te volgen.
10. Er wordt in uniforme “de meest recente” clubkleding gereden en deze moet representatief zijn. 

Tijdens individuele ritten is het dragen van de meest recente clubkleding  toegestaan, tenzij het 
bestuur anders bepaalt.

11. Van ieder lid van de vereniging wordt verwacht, dat deze zich inzet annex op enige wijze meewerkt 
aan de door of mede namens de vereniging georganiseerde activiteiten. 

12. Ieder lid heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het lezen van berichten van de 
vereniging, door wekelijks de mail te checken en de site te bezoeken.

II Contributie
1. De contributie voor de leden tot 18 jaar bedraagt € 20,- per jaar, vanaf 18 jaar € 40,- per jaar en een 

niet actief lid (NAL) € 40,- per jaar. Tenzij de algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur anders beslist.

2. De contributie en eventuele andere kasgelden worden uitsluitend aangewend voor het belang van de 
vereniging, onder andere aanschaf clubkleding, reserve- en reparatiemateriaal, vergoeding gemaakte
onkosten en dergelijke. De door de vereniging gekochte goederen blijven, voor zolang niet volledig 
afgeschreven, eigendom van de vereniging.



3. De contributie zal voor 1 april door automatisch incasso geind worden door de penningmeester. De 
automatische incasso kan altijd teruggevorderd worden.

III Algemeen
1. Onze vereniging dient een voorbeeld en geen aanstoot te zijn voor anderen.
2. Zaken en punten, die in dit reglement niet voorkomen of waarin niet volledig is voorzien, zullen door

het bestuur behandeld worden.
3. Niet leden mogen slechts met instemming van een bestuurslid meerijden.

IV Representatie
1. De vereniging zal zich, op uitnodiging, representeren bij de volgende gelegenheden:

a. huwelijk van een lid;
b. overlijden in het gezin van een lid;
c. andere gelegenheden door het bestuur te bepalen.

V Bestuur
1. In afwijking van de statuten - art. 10, lid 5 eerste volzin - treden jaarlijks, volgens onderstaand 

rooster 1 of 2 bestuursleden af, zulks onverminderd de tweede en de derde volzin van genoemd 
artikel: 
a. 2024 – Bart Vaessens en Isabel Douven
b. 2025 – Quino Thijssens
c. 2026 – Wiel Kubben en Guido Steinbusch
d. 2027 – Ruud Clarijs

2. Ingeval er binnen de vereniging in meerdere groepen wordt gereden dient er naar gestreefd te 
worden, dat iedere groep naar evenredigheid vertegenwoordigd is binnen het bestuur.

Aldus besloten in de algemene ledenvergadering op 10 februari 2023
.

Voorzitter, Secretaris,
Dhr. Q.C.P. Thijssens Dhr. J.A.G.M. Clarijs


