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Even voorstellen.
De wielertoeristenclub WTC Damiaan werd gesticht in september 1975. Het idee ontstond
nadat een paar sportievelingen op de plaatselijke handelsbeurs van juni 1975, een fiets met
een “kromme guidon” hadden gekocht.
Onze vereniging staat volkomen buiten alle politiek en is toegankelijk voor liefhebbers van de
fiets, wat ook hun stand of beroep mag zijn.
Reeds van in het begin kende de club een grote bloei en succes en waren wij steeds graag
geziene sportievelingen zowel in onze gemeente als ver daar buiten.
Onze club telt momenteel meer dan 150 leden
Het doel van de club is als vrienden te fietsen en onze leuze is steeds geweest ”samen uit,
samen thuis”. Wij fietsen vanaf eind februari tot oktober, iedere zaterdag, zon- en feestdag in
clubverband.
Om iedereen plezier te laten beleven aan zijn/haar hobby, wordt er steeds in verschillende
groepen gereden. Elke groep heeft zijn eigen rittenschema, afstanden en vooropgestelde
gemiddelde snelheid.
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1.

Groepen

Omdat we een grote club zijn kunnen we onze leden aanbieden om te rijden volgens eigen
keuze en kunnen. Daarom hebben we vier niveaus gemaakt zodat iedereen kan kiezen bij
welk niveau hij of zij aansluit. Je mag tijdens het seizoen desgewenst van groep wisselen
zonder een reden op te geven. Elke groep heeft zijn richtsnelheid die dient gerespecteerd te
worden.
Richtsnelheid van de groepen
M groep:
max. snelheid van 33 km/u
C groep:
max. snelheid van 30 km/u
D groep:
max. snelheid van 27 km/u
R groep (Recreanten): de snelheid aanpassen aan de minste van de groep
Onze club vindt veilig fietsen erg belangrijk en daarom vragen wij onze leden
uitdrukkelijk om een fietshelm te dragen tijdens alle ritten!

2.

Baankapiteins

Per groep zijn er een aantal vaste ‘baankapiteins’ aangeduid door het bestuur. De
baankapiteins zorgen ervoor dat de groep veilig het geplande parcours aflegt en dat de
richtsnelheid gerespecteerd wordt.
3.

Sterren

In onze club kan je door mee te fietsen volgens bepaalde regels zogenaamde ‘sterren’
verdienen die aanleiding geven tot een aantal voordelen. Op die manier belonen wij leden die
hun hobby beoefenen in clubverband.
Je kan sterren verdienen voor onder andere:
- terugbetaling van clubkledij
- vermindering van de kostprijs van het clubfeest
Voorwaarden:
• Kledij
Ieder lid moet tijdens het seizoen de voorgeschreven clubkledij (broek & trui) dragen tijdens
de ritten van het clubprogramma. Bij regenweer, wanneer het dragen van regenkledij
noodzakelijk is, mag van deze regel afgeweken worden.
Onder de regenkledij is het dragen van clubkledij verplicht!
De baankapitein is verantwoordelijk voor elke toegestane afwijking.
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Terugbetaling van kledij en andere:
A) Het maximum bedrag dat men terugbetaald kan krijgen, wordt bepaald door het bestuur
en meegedeeld tijdens de algemene vergadering.
B) Het bedrag mag enkel gebruikt worden voor de aankoop van clubkledij
C) Er kan nooit meer dan het maximumbedrag of nooit meer dan de aankoopsom terug
betaald worden.
D) Kledij die beschadigd is t.g.v. een valpartij tijdens een rit van het programma, wordt
gratis vervangen.
Uitzonderingen:
Kledij die beschadigd is tijdens een mountainbikerit wordt niet door de club
vervangen.
Beschadigde of gebroken veiligheidshelm, schoenen of schoenovertrek t.g.v. een
valpartij worden niet vervangen door de club.
Het maximum bedrag van terugbetaling en de voorwaarden:
A) Men moet 30 sterren verwerven tijdens het seizoen (zaterdagen, zon- en feestdagen).
Een lid dat geen 30 sterren behaald heeft, zal terugbetaald worden in verhouding tot het
aantal sterren dat hij/zij behaald heeft, op voorwaarde dat hij/zij minimum 5 ritten
gereden heeft.
Een lid met minder dan 5 sterren kan op geen enkele terugbetaling aanspraak maken.
B) Een shift geholpen hebben bij een van onze organisaties, inrichtingen of controles.
C) Leden jonger dan 65 jaar die geen shift geholpen hebben, kunnen maar de helft (1/2)
van het maximum bedrag terugbetaald krijgen, voor zover hij/zij voldoet aan punt A
D) Leden van 65 jaar en ouder zijn niet meer verplicht om te helpen maar zijn altijd
welkom!
E) Nieuwe leden (1e aansluiting bij de club) krijgen van de eerste aankoop van clubkledij,
de eerste 50 €, niet terugbetaald. Voor de andere aankopen die hij/zij datzelfde seizoen
doet, gelden dezelfde regels als voor de andere leden.
F) Een nieuw lid kan het eerste jaar bij aankoop van 170€ (of meer) kledij, gedurende 2
opeenvolgende jaren hiervoor maximum 75€ per jaar terugbetaald krijgen.
G) Leden krijgen 2,5€ per gereden rit voor aankoop van kledij met een maximum van in
totaal 75€ per seizoen(= 30 ritten).
H) Voor het aantal gereden ritten voor een bond zal 2€ per rit betaald worden.
I) Per gereden rit op zaterdag, zon- of feestdagen, tot 25 ritten per seizoen wordt 1€
terugbetaald voor de vergunning.
J) Alle leden moeten een vergunning nemen (WBV of VWB), die moet aangevraagd
worden via het secretariaat v/d bond (via Rudi Deleus).
K) Het is verplicht om voor de start in te schrijven en te betalen voor de ritten van de bond.
Als een baankapitein vaststelt dat een lid zijn startgeld niet betaalt zal hij dit melden aan
het bestuur. Er werden 3 sancties afgesproken voor leden die niet betalen:
De sancties zijn:
Eerste keer niet betaald: geen ster
Tweede keer niet betaald: geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld
Derde keer niet betaald: alle voordelen van de club kwij
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Clubfeest
Op het einde van het seizoen in de maand oktober, sluiten we het jaar af met een clubfeest.
Op de jaarlijks vastgestelde prijs (die door het bestuur bepaald wordt) kan men vermindering
krijgen onder volgende voorwaarden:
A) Leden jonger dan 65 jaar die een shift geholpen hebben bij een van onze organisaties
krijgen 15 € vermindering, leden ouder dan 65 jaar betalen sowieso 15 € minder. Zij hoeven
niet te helpen maar hun hulp wordt erg gewaardeerd.
B) Het resterend bedrag wordt verminderd met 0,75 € per verdiende ster (*), met een
maximum van 20 sterren.
C) Voor leden jonger dan 65 jaar die geen shift geholpen hebben, wordt de vastgestelde prijs
verminderd met 0,75 € per verdiende ster (*), met een maximum van 20 sterren.
(*) Leden die geen 20 sterren behaald hebben, krijgen een vermindering in verhouding tot het
aantal gereden ritten, op voorwaarde dat men minimum 5 sterren behaald heeft.

Organisaties die in aanmerking komen als ‘geholpen shift’:
Damiaanroute
Helpen in clublokaal, + pijlen ophangen of weghalen
Grote Prijs Sven Nys
Helpen in clublokaal, bevoorrading + pijlen weghalen
Mountainbike tocht
3 shiften (Uitpijlen, Kantine en pijlen weghalen)
Helpen in clublokaal
Het bestuur zal indien nodig helpers vragen
Je kan voor deze organisaties, je naam noteren op het prikbord in het lokaal als je wil helpen.
Leden die in het Clublokaal helpen tijdens geplande ritten, krijgen een ster voor kledij en
clubfeest.

4.

Ritten

Alleen de ritten die vermeld staan in het clubprogramma komen in aanmerking voor een ster.
Eventuele wijzigingen van het clubprogramma worden schriftelijk meegedeeld door het
bestuur via prikbord, e-mail en/of website.
Men moet de volledige afstand (volgens het opgemaakte programma) rijden.
Bij uitzonderlijk slecht weer wordt een afwijking toegestaan.
Het is de baankapitein die in deze omstandigheden beslist om het parcours voortijdig af te
breken. Hij kan een kortere weg voorstellen om binnen te rijden en zo ook afwijken van de
regel dat elke rit minstens één uur dertig minuten moet duren.
Een baankapitein kan enkel een ster schrappen van een lid dat al dan niet met zijn groep heeft
meegereden. En op de aanwezigheidslijsten ook die groep heeft aangeduid!
Bij goed weer zijn alle groepen, behalve de D-groep en R-groep -in samenspraak met de
baankapitein-, gehouden aan de algemene regel van afstand en tijdsduur.
Alleen het bestuur kan een rit annuleren! Dit kan ook nog naderhand gebeuren.
In uitzonderlijke gevallen zal het clubbestuur beslissen over het al dan niet toekennen van
sterren.
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Bij afwezigheid van een baankapitein, beslist het oudste aanwezige bestuurslid, en bij
afwezigheid van een bestuurslid, het lid met de meeste jaren dienst over de afwijking.

Zaterdagritten:
Er wordt tijdens de zaterdagrit een ster toegekend op volgende voorwaarde:
Men dient samen met de groep te starten en aan te komen op het inschrijvingsadres
vermeld op het programma. We rijden in groep vanaf het lokaal naar de startplaats(met
de fiets of met de wagen, zoals genoteerd staat op het rittenschema), dit is niet
verplicht. Men mag eventueel afzonderlijk naar de startplaats rijden, maar er moet in
groep gestart worden. Na de rit is iedereen vrij maar er wordt zoveel mogelijk in groep
teruggekomen.
De rit afzonderlijk rijden vroeger of later starten komt niet in aanmerking voor een ster.
De D groep en de Recreanten starten altijd aan het clublokaal!
Zondagritten:
Start en aankomst aan het clublokaal volgens het clubprogramma.
Opmerking:Je ster is enkel geldig als je samen met de groep start en aankomt.
De groep vroegtijdig verlaten tijdens de rit (zaterdag of zondagrit) wordt slechts
uitzonderlijk toegestaan als de baankapitein hiervan vooraf verwittigd is!
De baankapitein is verantwoordelijk voor elke toegestane afwijking
Mountainbiketochten:
Voor de mountainbiketochten die vermeld staan op het zomerprogramma, krijgen de
fietsende leden een ster, deze telt voor de kledij en de vergunning.
Uitstappen ingericht door de club.
Deelnemers aan meerdaagse uitstappen, voorzien op het programma, krijgen ook op
zaterdagen, zon- en feestdagen hun respectievelijke sterren, als ze ter plaatse fietsen of
onderweg zijn voor de clubuitstap (heen of terugreis).
5.

Aanwezigheidslijst
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de aanwezigheidslijst.
Plaats voor of achter je naam op de lijst de letter van de groep waarin je vertrekt! Het
zetten van een ‘kruisje’ zal geen ster opleveren!
Alleen de lijst met deelnames, die in het lokaal aan het prikbord opgehangen wordt telt.
Er wordt geen rekening gehouden met persoonlijke notities, regelmatig controleren dus.

6.

Geschillen
Alle geschillen zullen door het bestuur in consensus beslecht worden.
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7.

Website
Onze club heeft een website: www.wtcdamiaan.be . Op deze site vind je onder andere de
kalenders, foto’s van uitstappen en een aantal interessante links. Elk betalend lid met een
emailadres krijgt een eigen login om clubgebonden ledeninfo te kunnen lezen zoals;
nieuwsbrieven, prints (statuten, ongevalaangifte, …), GPS-info,…
De gebruikersnaam en het paswoord worden nooit aan anderen doorgegeven.
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