
 

 

 

15 clubritten – reglement 
(versie 15-02-2019) 

 

 

Artikel 1 

 

1. Dit reglement vormt een aanvulling op de reeds bestaande verenigingsstatuten en –reglementen (waaronder het 

clubkledingreglement voor aspirant-clubleden de dato augustus 2018) van TC Vliegend Wiel en voorziet in een nadere 

uitwerking  van het in rekening brengen van een extra financiële bijdrage door het Bestuur van TC Vliegend Wiel 

(hierna: het Bestuur) na het ontvangen van clubkleding van TC Vliegend Wiel door clubleden. Voor zover er sprake 

mocht zijn van onduidelijkheden in dit reglement dan wel discrepanties tussen dit reglement en eerdergenoemde 

verenigingsstatuten en – reglementen beslist het Bestuur wat er in redelijkheid en billijkheid exact heeft te gelden.  

 

2. Dit regelement treedt in werking - na raadpleging van een Algemene Ledenvergadering - doch met ingang van 1 maart 

2019 en kent geen expiratiedatum. Uiteraard heeft het Bestuur de bevoegdheid om dit reglement – na raadpleging van 

een Algemene Ledenvergadering – te wijzigen dan wel geheel buiten werking te stellen.  

 

Artikel 2 

 

1. Alle clubleden ontvangen van TC Vliegend Wiel periodiek eenmalig een volwaardig clubkledingpakket (hierna: 

kledingpakket). Als tegemoetkoming in de door TC Vliegend Wiel hiervoor gemaakte kosten dient ieder clublid 

eenmalig een financiële bijdrage te voldoen (hierna: eigen bijdrage). De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vooraf 

én exclusief door het Bestuur vastgesteld en is voor ieder clublid even hoog. Daarnaast wordt van alle clubleden in dit 

verband een redelijke tegenprestatie verwacht in de vorm van een jaarlijks minimum aantal mee te fietsen officiële 

clubritten. Dit minimum is vastgesteld op 15 officiële clubritten. 

 

2. Deze tegenprestatie vindt haar rechtvaardiging enerzijds in de verantwoording naar de sponsoren van TC Vliegend Wiel 

die mogen verwachten dat de deels door hen gesponsorde clubkleding ook in groepsverband wordt gedragen en zo 

bijdraagt aan hun naamsbekendheid. Anderzijds mag van alle clubleden worden verwacht dat er in persoon 

verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen in het voorzien van voldoende deelnemers aan de officiële clubritten.   

 

Artikel 3 

 

Definities en omschrijvingen: 

 

1. Het in artikel 2, lid 1 van dit reglement bedoelde jaar begint jaarlijks steeds op 1 november en eindigt op 31 oktober 

van het daaropvolgende jaar om middernacht. 

 

2. Een officiële clubrit is een door het Bestuur – na raadpleging van een Algemene Ledenvergadering - vastgesteld 

moment waarop een door het Bestuur erkende ploeg (hierna: ploeg) een fietstocht maakt. Dit moment omvat steeds 

een vastgesteld tijdstip van vertrek op een vastgestelde dag. Plaats van vertrek is in principe steeds het Amerikaplein in 

Margraten. Ploegen kunnen incidenteel de plaats van vertrek wijzigen indien dit door omstandigheden wenselijk wordt 

geacht. 

 

3. De thans door het Bestuur erkende ploegen zijn: de A-ploeg, de B-ploeg, de C-ploeg, de MTB-ploeg en de damesploeg. 

De daarbij vastgestelde dagen waarop officiële clubritten verreden zullen worden luiden als volgt: 

 

A-, B-, C-ploeg: woensdagavond (zomerseizoen, minimaal 26 ritten) en zondagochtend (minimaal 52 ritten); 

MTB-ploeg: vrijdagochtend en zondagochtend (minimaal 104 ritten); 

Damesploeg: dinsdagavond (zomerseizoen, minimaal 26 ritten) en zaterdagmiddag (minimaal 52 ritten); 

 

4. Voor zowel het winter- als het zomerseizoen dient iedere ploeg vooraf een routeschema op te stellen dat in ieder geval 

beschikbaar dient te worden gesteld op de website van TC Vliegend Wiel. Dit routeschema bevat minimaal de data, de 

vertrektijdstippen alsmede een summiere routebeschrijving. Officiële clubritten die afwijken van de vastgestelde 



 

 

momenten – ritten gedurende officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren, Goede Vrijdag en Koningsdag, 

jaarlijkse tweedaagse, deelname aan toertochten etc. – worden eveneens vooraf opgenomen in het routeschema van 

de desbetreffende ploeg(en).  

 

Het uitgangspunt bij officiële clubritten blijft te allen tijde dat de desbetreffende ploegen benaderbaar dan wel 

toegankelijk dienen te blijven voor belangstellenden dan wel geïnteresseerden. Iedere ploeg dient hierin dan ook op 

een adequate wijze te voorzien door minimaal de actuele contactgegevens van de desbetreffende 

ploeg/contactpersoon beschikbaar te stellen op de website van TC Vliegend Wiel en zich gastvrij op te stellen richting 

gastrijders gedurende officiële clubritten. 

 

5. De registratie van de deelnemers aan de officiële clubritten gebeurt steeds binnen de onderscheidenlijke ploegen door 

een daartoe binnen de ploeg aangewezen clublid (de zogeheten ploegsecretaris). De registratie zal doorgaans 

plaatsvinden op basis van een visuele waarneming die schriftelijk zal worden vastgelegd. Strava zal hierin desgewenst 

ondersteuning kunnen bieden. Jaarlijks zal er op 1 augustus door alle ploegsecretarissen schriftelijk aan het Bestuur 

worden gerapporteerd omtrent het op dat moment door ieder clublid verreden aantal officiële clubritten in de periode 

van 1 november tot 1 augustus. Ieder clublid ontvangt tegelijkertijd een afschrift van diens ploegsecretaris zodat 

inzichtelijk is welk aantal officiële clubritten is geregistreerd en gerapporteerd. Bij onjuistheden in de registratie van 

officiële clubritten kan er overleg plaatsvinden tussen het desbetreffende clublid en diens ploegsecretaris. Hierbij geldt 

evenwel het uitgangspunt dat degene die stelt ook de onderbouwing dient te leveren. Ook hier zal Strava desgewenst 

ondersteuning kunnen bieden. 

 

6. Uiterlijk op 15 november van ieder jaar zal er door alle ploegsecretarissen schriftelijk aan het Bestuur worden 

gerapporteerd omtrent het door ieder clublid verreden totale aantal officiële clubritten in het jaar als bedoeld in artikel 

2, lid 1 en artikel 3, lid 1 van dit reglement. Ieder clublid ontvangt tegelijkertijd een afschrift van diens ploegsecretaris 

zodat inzichtelijk is welk aantal officiële clubritten is geregistreerd en gerapporteerd. Bij onjuistheden in de registratie 

van officiële clubritten kan er overleg plaatsvinden tussen het desbetreffende clublid en de ploegsecretaris. Hierbij 

geldt evenwel het uitgangspunt dat degene die stelt ook de onderbouwing dient te leveren. Ook hier zal Strava 

desgewenst ondersteuning kunnen bieden. 

 

Artikel 4 

 

1. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om op schriftelijk verzoek uitbreiding te geven aan de in artikel 3, lid 3 van dit 

reglement opgesomde officiële clubritten. Een dergelijk verzoek bevat in ieder geval de redenen daartoe, de 

voorgestelde dag, het voorstelde tijdstip en de plaats van vertrek alsmede de namen van de clubleden - minimaal vijf 

dan wel een representatief aantal binnen de desbetreffende ploeg - die het verzoek indienen. 

 

2. Het Bestuur zal uiterlijk binnen een maand na indiening van het verzoek hierover een beslissing nemen. Bij inwilliging 

van het verzoek zal de voorgestelde clubrit in beginsel gedurende een jaar een officiële status krijgen. Na afloop van dit 

jaar zullen de ervaringen met en de resultaten van deze clubrit (waaronder het gemiddeld aantal deelnemers) door het 

Bestuur worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Indien het Bestuur van oordeel is dat de nieuwe clubrit toegevoegde 

waarde heeft en voorziet in een wezenlijke behoefte binnen TC Vliegend Wiel zal deze clubrit worden ingebracht bij de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering met het voorstel om hieraan een permanente officiële status toe te 

kennen. 

 

3. Het verzoek zal in ieder geval niet worden ingewilligd indien dit naar het oordeel van het Bestuur voortvloeit uit onmin 

binnen een ploeg dan wel anderszins zal leiden tot ongewenste situaties. Onder dit laatste dient onder meer te worden 

begrepen: bedreigingen voor de saamhorigheid en geaccepteerde omgangsvormen binnen TC Vliegend Wiel alsook 

bedreigingen van de maatschappelijke en zakelijke belangen van TC Vliegend Wiel. 

 

4. Het niet inwilligen van een verzoek dan wel het besluit om na inventarisatie/evaluatie een voorgestelde clubrit niet 

voor te dragen voor een permanente officiële status als bedoeld in lid 2 is exclusief de bevoegdheid van het Bestuur én 

bindend voor de desbetreffende clubleden. 

 

Artikel 5 

. 

1. Na ontvangst van de door alle ploegsecretarissen verstrekte rapportages, als bedoeld in artikel 3, lid 6 van dit 

reglement, zal het Bestuur een eerste voorlopige beoordeling daarvan verrichten. Desgewenst kan het Bestuur nadere 

informatie inwinnen bij een of meerdere ploegsecretarissen. Clubleden die aan minder dan 15 officiële clubritten 

hebben deelgenomen zullen worden uitgenodigd om een toelichting te geven op de redenen hiervoor.  

 

 



 

 

 

 

Op basis van alle beschikbare rapportages en alle kenbare feiten en omstandigheden zal het Bestuur vervolgens een 

definitieve beoordeling verrichten. Deze definitieve beoordeling door het Bestuur geschiedt uiterlijk op 15 december 

van ieder jaar en wordt schriftelijk vastgelegd tijdens een daartoe dienende Bestuursvergadering en wel in de vorm van 

een totaaloverzicht van alle ploegen. Aan de hand van het hiervoor bedoelde totaaloverzicht wordt door het Bestuur 

schriftelijk vastgesteld of er clubleden zijn die, in de in artikel 2, lid 1 en artikel 3, lid 1 van dit reglement bedoelde 

tijdspanne, aan minder dan 15 officiële clubritten hebben deelgenomen. 

 

2. Het clublid, ten aanzien waarvan door het Bestuur de vaststelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft 

plaatsgevonden, wordt door het Bestuur hieromtrent uiterlijk 31 december van ieder jaar schriftelijk geïnformeerd en 

dient een extra financiële bijdrage te voldoen ter hoogte van 20% van de totale aankoopsom van het ontvangen 

kledingpakket als bedoeld in artikel 2, lid 1 van dit reglement; met dien verstande dat de reeds betaalde eigen bijdrage 

hierop in mindering zal worden gebracht. Het exacte bedrag zal steeds worden vastgesteld door de penningmeester 

van het Bestuur die hiervan tevens een bericht zal verzenden aan het desbetreffende clublid met het verzoek uiterlijk 

31 januari van het daaropvolgende jaar het verschuldigde bedrag te voldoen. 

 

3. Indien toepassing van lid 2 van dit artikel voor een individueel clublid - gelet op diens bijzondere situatie - tot 

(onvoorziene) onevenredige gevolgen zal leiden heeft het Bestuur te allen tijde exclusief – en dus zonder raadpleging 

van een Algemene Ledenvergadering - de bevoegdheid het aldaar genoemde percentage te matigen dan wel genoemd 

lid 2 geheel buiten toepassing te laten. Het Bestuur zal hier op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wél een 

melding van maken doch - omwille van de privacy van betrokkene(n) – geen nadere inhoudelijke mededelingen doen. 

 

 

 

 

*** 


