BELSEELSE TRAPPERS V.Z.W. - Huishoudelijk reglement 2019
1.

Clubactiviteiten

1.1. De club organiseert voor haar leden wielertoeristenritten, en daarop betrekking hebbende
sociale en educatieve activiteiten.
1.2. De diverse activiteiten worden als dusdanig aangekondigd in minstens één van de officiële
clubkanalen (infoblad, website, e-mail) of in de verslagen van de bestuursvergaderingen.
2.

Lidmaatschap

2.1. Het lidmaatschap van de Belseelse Trappers staat open voor alle personen vanaf 18 jaar.
Jongeren van 12 tot 18 jaar worden eveneens toegelaten, mits akkoord van één van de
ouders of de wettelijke voogd.
2.2. Het lidgeld bedraagt 30 euro per werkjaar voor leden tot 18 jaar (geboren in 2001 of later)
en 40 euro per werkjaar voor oudere leden.
2.3. Nieuwe leden dienen bij aansluiting tevens een basispakket clubkledij (minimaal trui en
broek) aan te schaffen volgens de gangbare prijzen (zie website).
2.4. Het lidmaatschap geldt per werkjaar en gaat in wanneer het correct ingevulde
aansluitingsformulier en lidgeld is bezorgd aan de club.
2.5. Het lidgeld, betaald door nieuwe leden die zich aansluiten na 1 september geldt ook voor het
daaropvolgende werkjaar.
2.6. Het werkjaar start op de laatste zondag van februari en eindigt op de laatste zondag van
februari van het daaropvolgende jaar.
3.

Clubkledij

3.1. De leden dragen de clubkledij (minimaal broek en trui) zichtbaar tijdens de voor het
clubkampioenschap tellende ritten.
3.2. Alle leden worden geacht om een basispakket (broek en trui) van de clubkledij aan te kopen.
Andere clubkledij kan eveneens aan kostprijs worden aangekocht.
3.3. Uitzondering wordt gemaakt voor leden, die uitkomen in door “Wielerbond Vlaanderen”
erkende of georganiseerde competitie en die door een contract gebonden zijn om steeds in
hun competitieclubkledij te fietsen. Het contract wordt bij inschrijving voorgelegd. De
leden die gebruik maken van deze uitzondering, komen niet in aanmerking voor het
clubkampioenschap of de materiaalpremie.
4.

Ritten

4.1. Het bestuur organiseert de ritten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
4.1.1. De voor het clubkampioenschap tellende ritten, die bedoeld zijn voor de goed getrainde
clubleden (groep A). De richtsnelheid voor deze ritten is 29 à 30 km/u.
4.1.2. De voor het clubkampioenschap tellende ritten, die bedoeld zijn voor de clubleden die het
wat kalmer aan willen doen (groep B). De richtsnelheid voor deze ritten bedraagt 26 à 27
km/u.

4.1.3. De niet voor het clubkampioenschap tellende ritten (bijv. winterritten,
woensdagavondritten, …), die bedoeld zijn voor alle clubleden. De richtsnelheid voor deze
ritten is 26 à 27 km/u.
4.2. De ritten starten aan het clublokaal, tenzij het anders is vermeld in de aankondiging.
4.3. Het bestuur brengt via het infoblad en de website www.trappers.be de clubleden op de
hoogte van de ritten die ze organiseert.
4.4. Wijzigingen in het voorziene programma worden aan de leden meegedeeld via de website
www.trappers.be en e-mail en aan de inschrijvingstafel.
4.5. Het bestuur behoudt zich het recht voor om van de voorziene route af te wijken. De
wegkapiteins beslissen hierover autonoom, mits gegronde reden. Zij die zich later
(maximaal 5 km van het lokaal) bij de groep wensen aan te sluiten, doen dit op eigen risico.
4.6. De deelnemers melden zich in clubkledij ten laatste 5 minuten voor het voorziene vertrekuur
van de rit aan het clublokaal. Zij tekenen het controleblad en betalen 50 cent, indien een
volgwagen de groep begeleidt.
4.7. Het bestuur dringt er op aan dat de leden, omwille van persoonlijke veiligheid, een helm
dragen tijdens de ritten.
4.8. In sommige ritten is er een gedeelte “vrije snelheid” voorzien. De leden die hiervan gebruik
maken, doen dit op eigen verantwoordelijkheid. Zij mogen de groep pas verlaten na het
afgesproken vertrekpunt, en dienen de groep weer op te wachten bij het afgesproken
einde van dit vrije gedeelte. Tijdens het vrije gedeelte dienen zij steeds de wegcode te
respecteren.
5.

Clubkampioenschap

5.1. Het bestuur bepaalt bij het opstellen en wijzigen van het programma welke ritten tellen voor
het clubkampioenschap en hoeveel punten er aan de deelnemende clubleden worden
toegekend.
5.2. De punten worden toegekend volgens volgend schema:
5.2.1. ritten tot 100 km: 1 punt
5.2.2. ritten tot 150 km: 2 punten
5.2.3. ritten tot 200 km: 3 punten
5.2.4. langere ritten: telkens 1 punt extra per schijf van 50 km.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande puntenverdeling af te wijken.
5.3. Indien een rit - door omstandigheden - korter of langer uitvalt dan voorzien, en daardoor in
een andere categorie terecht komt, dan blijven toch de oorspronkelijk voorziene punten
behouden.
5.4. Enkel de leden die tijdig het controleblad tekenen, de clubkledij (minimaal broek en trui)
zichtbaar dragen en de rit uitrijden, verdienen automatisch het aantal punten dat aan die
rit is toegekend. Het bestuur kan beslissen geen punten toe te kennen aan clubleden die
zich niet houden aan bepalingen uit dit reglement.
5.5. In geval van slechte weersomstandigheden dient er minstens 1 uur gefietst te worden om
punten toe te kunnen kennen.
5.6. Het aantal deelnemers aan een rit is van geen belang voor de puntentoekenning.

5.7. De tussenstand van de puntenrangschikking wordt regelmatig meegedeeld aan de clubleden
via de website www.trappers.be. Er worden afzonderlijke rangschikkingen gemaakt voor
mannen (ouder dan 18 jaar), vrouwen (ouder dan 18 jaar) en jeugd (tussen 12 en 18 jaar
oud)
6.

Aanwijzing van de clubkampioenen

6.1. In elk van de drie groepen wordt een clubkampioen en twee laureaten aangeduid op basis
van een tijdrit. Indien er geen 3 deelnemers zijn in de jeugdcategorie, vervalt dit
kampioenschap en doen deelnemers uit deze categorie die wel aan de voorwaarden
voldoen, mee bij de dames.
6.2. Het bestuur duidt één of meerdere personen aan om het tijdritparcours uit te stippelen en af
te pijlen. De betrokken personen nemen zelf niet deel aan de tijdrit en houden het
parcours geheim voor alle andere leden van de club.
6.3. De volgens de puntenrangschikking twintig best geklasseerde leden van elke groep kunnen
deelnemen aan de kampioenschapstijdrit, voor zover hij/zij tijdens het lopende seizoen
minstens 20 ritten heeft meegereden. Het bestuur kan beslissen extra deelnemers toe te
laten tot de regelmatigheidstijdrit.
6.4. De deelnemers rijden deze tijdrit in clubkledij.
6.5. De deelnemers trachten een bepaalde richttijd zo dicht mogelijk te benaderen, zonder enig
hulpmiddel te gebruiken dat tijd, afstand of snelheid kan meten (zoals bijv. chronometers,
horloges, fietscomputers, hartslagmeters, gps, …)
6.6. Bij lottrekking worden drie richtsnelheden bepaald, een “hoge”, de “gemiddelde” of de
“trage” gemiddelde snelheid. De deelnemers kiezen net voor het vertrek individueel een
van deze uitgelote snelheden. De gekozen snelheid wordt enkel aan de betrokken
deelnemer meegedeeld.
6.7. Het berekenen van de richttijden gebeurt pas na de start van de laatste deelnemer.
6.8. Hij/zij die de richttijd op basis van zijn/haar individueel gekozen snelheid het dichtst
benadert, is clubkampioen(e). Degenen die van de overgebleven deelnemers de gewenste
richttijden het dichtst benaderen worden respectievelijk eerste en tweede laureaat.
6.8.1. Met tijdverlies onderweg ten gevolge van pech, overwegen, verkeerslichten, enz. wordt
geen rekening gehouden.
6.8.2. Bij gelijke tijdsverschillen zal het behaalde puntenaantal tijdens het seizoen het resultaat
bepalen. Indien dit ook gelijk is, bepaalt het aantal ritten, respectievelijk het aantal
kilometers de rangschikking.
6.8.3. Behalve wanneer regel 6.1 van toepassing is, verdienen de Clubkampioenen van elke
categorie een trofee, een kampioenentrui en € 200. De Eerste Laureaten ontvangen € 130
en de Tweede Laureaten € 70.
6.9. De clubkampioenen en laureaten ontvangen hun trofee, kampioenentrui en geldprijs in
persoon tijdens het trappersfeest. Indien verhinderd, kunnen zij iemand afvaardigen om
de prijzen in ontvangst te nemen.

7.

Materiaalpremie

7.1. Leden die deelnemen aan minstens 35 % van de voor het clubkampioenschap geldende
ritten hebben recht op een “materiaalpremie” onder de vorm van aankoopbons bij
bepaalde sponsors van de club
7.2. Een som geld wordt verdeeld over de leden die aan de bovenstaande voorwaarde voldoen,
rekening houdend met het percentage gereden ritten, tellend voor het
clubkampioenschap. Het te verdelen bedrag wordt door het bestuur meegedeeld tijdens
de startvergadering en wordt gepubliceerd in het infoblad.
8.

Verzekering

8.1. De verzekering geldt voor:
8.1.1. Aangesloten leden tijdens sporten in clubverband, in binnen- en buitenland.
8.1.2. Verplaatsingen van en naar de clubactiviteit
8.1.3. Alle niet-sportieve activiteiten van de club (bijv. bbq, ledenfeest, info-avond, …).
8.1.4. Alle individuele fietsactiviteiten, ook buiten clubverband (ook gewone fietsverplaatsingen)
8.1.5. Vrijwillige medewerkers aan een activiteit van de club, zelfs indien hij/zij geen clublid is
(uitgezonderd trainers en lesgevers).
8.1.6. Voor nieuwe leden zijn de eerste 3 deelnames gratis verzekerd binnen de termijn van 1
maand
8.2. De verzekeringspolis kan bij de clubsecretaris worden geraadpleegd op de website van
Sportievak: http://sportievak.be/clubs-verzekering/sportverzekeringspolis/
8.3. Bij ongevallen of kwetsuren moeten de door het bestuur aan het slachtoffer overhandigde
verzekeringsformulieren binnen de vijf dagen ingevuld terugbezorgd worden aan de
clubsecretaris, teneinde de medische kosten te kunnen terugvorderen van de verzekering.
De nodige bewijsstukken dienen zorgvuldig bewaard te worden.
9. Gegevensbescherming
9.1 Belseelse Trappers vzw verzamelt en beheert uw persoonsgegevens voor de organisatie van
clubactiviteiten volgens de geldende privacyregels in overeenstemming met de wet die van
toepassing is sinds 25 mei 2018.
9.2 De privacyverklaring van Belseelse Trappers vzw is te raadplegen op
www.trappers.be/site/privacy.html

