CLUBREGLEMENT SEIZOEN 2021

Art. 1 : De wielertoeristenclub WTC Kranig Vooruit werd als feitelijke vereniging, hierna ook club genoemd, op 1 maart 1990
voor onbepaalde duur opgericht.
Art. 2 : Het bestuur ervan zal bestaan uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of twee leden. Het bestuur is jaarlijks automatisch herkozen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Als een van de bestuursleden ermee
ophoudt, zoekt het bestuur een nieuwe kandidaat; eenieder kan zich kandidaatstellen. Een stemming onder de leden zal uiteindelijk beslissen.
Art. 3 : De vereniging telt bij de oprichting minstens drie leden. Indien het aantal daalt tot minder dan drie, wordt de vereniging
ontbonden. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Een algemene vergadering kan met een 2/3 meerderheid besluiten een lid uit te sluiten.
Art. 4 : Nieuwe clubleden kunnen, enkel na goedkeuring door het bestuur, worden aangenomen. Door het aanvaarden van het
lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging.
De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk
en ondeelbaar.
Art. 5 : De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht
op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor de gestorte bijdragen of
gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat
aansluit bij het doel van de vereniging en mag niet worden uitgekeerd aan de leden.
Art. 6 : Jaarlijks wordt minstens één algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur. Een algemene vergadering kan
ook schriftelijk worden bijeengeroepen wanneer minstens de helft (50 %) van de leden hierom verzoeken.
Art. 7 : Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit qourum niet wordt bereikt kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten
ongeacht het aantal aanwezigen – met dien verstande dat ook hier de besluitvorming een 2/3 meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen vereist.
Art. 8 : Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het vermogen gelden de
regels beschreven in art. 7.
Art. 9 : Alle aankopen van welke aard ook, die nodig geacht worden voor de goede werking van de club en die het bedrag van
€ 1000,- zullen overschrijden, moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de regels beschreven in art. 7.
Art. 10 : De clubritten vermeld op het programmablad; worden in principe op zondag of op feestdagen gezamenlijk in clubverband, of met minstens twee leden, gereden. De maximum gemiddelde snelheid tijdens de ritten wordt, rekening houdend met
de plaatselijke omstandigheden, voor de A-groep bepaald op 29 km/u. en voor de B-groep op 27 km/u.
Het vertrek is stipt volgens de aangegeven tijd op het programmablad en wordt gegeven aan het clublokaal – Gemeenschapscentrum (G.C.) Michielshof, Michielsplein 3, 3930 Hamont-Achel.
Art. 11 : Het seizoen begint op de eerste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Elk lid zal om lid van
de club te kunnen blijven, minstens 10 ritten per seizoen rijden (uitzonderingen door ziekte en andere zullen door het bestuur
geëvalueerd worden). De ritten zullen in de voorziene clubkledij gereden worden (uitgezonderd de nieuwe leden die op hun
bestelde kledij wachten).
Art. 12 : Bij gezamenlijke aanschaf van nieuwe kledij zal een eigen bijdrage worden geheven. Ieder lid is verantwoordelijk voor
alle clubkledij die hem wordt overhandigd. Deze kledij dient in de ritten en bij de vereiste aanwezigheden verplicht te worden
gedragen. Kledij die wegens beschadiging of verdwijning moet worden vervangen dient te worden betaald aan de prijs die
door de club bij aankoop werd betaald. Tijdens het lopend seizoen kunnen nieuwe leden zich aanmelden, indien na één augustus hoeven zij geen lidgeld te betalen, en dienen zich bij de effectieve aansluiting een minimum pakket van de recente
clubkleding (1x trui KM, 1x windjack, 1x korte broek) aan de geldende kostprijs aan te schaffen. De bestelling ervan gebeurt
via de club.
Art. 13 : Ieder lid wordt geacht het huidige verkeersreglement te kennen, waaraan men zich dan ook strikt dient te houden.
Art. 14 : Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen vóór, tijdens of na de ritten die door de club worden
ingericht. In naam van de club is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten - (d.w.z. enkel burgerlijk aansprakelijk tegenover derden).
Art. 15 : Bij gezamenlijke clubuitstappen met auto’s van de leden wordt er door de club € 0,30 per km aan de chauffeurs betaald, ervan uitgaand dat de bezettingsgraad van de auto's optimaal wordt toegepast.
Art. 16 : Bij gebruik van de aanhangwagen van de club kan de chauffeur ervan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele beschadiging van het vervoerde materiaal. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen
fiets en materialen. De chauffeur van de aanhangwagen zal een extra vergoeding van € 10,- ontvangen van de clubkas.
Art. 17 : Voor suggesties of problemen met betrekking tot deze wielertoeristenclub kan men steeds bij de leden van het bestuur terecht. In alle gevallen beslist het bestuur.
Art. 18 : Elk clublid dient kennis te nemen van de Privacyverklaring WTC KRANIG VOORUIT, opgesteld te Hamont – Achel op
21 december 2018. Indien een lid niet akkoord is met het verwerken van zijn gegevens, foto’s en andere, dan kan hij steeds
handelen volgens de richtlijnen hernomen in de privacyverklaring. Indien er wijzigingen doorgevoerd worden aan de privacyverklaring, zal de wijzigingsdatum vermeld worden in Art.18.
Laatst opgeslagen op 9 mei 2021

