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Intern reglement WTC BORREKENSVELD 
(uitgave januari 2016) 

 
 

In het Bestuur zetelt een ploegafgevaardigde en een hulpploegafgevaardigde. De functie van 

ploegafgevaardigde en hulpploegafgevaardigde kunnen slechts ingevuld worden door leden die 

minstens 2 jaar lid zijn van WTC. 

 

Toetreding tot de club als actief lid (= wegfietser en/of MTB) gebeurt middels: 

 Aanvaarding kandidatuur door Bestuur 

 EENMALIGE betaling inschrijvingsbijdrage (in 2013 bepaald op 250 EUR) 

 Jaarlijkse betaling lidgeld (vanaf 2016 bepaald op 70 EUR + 50 EUR voorverkoopkaarten 

pensenkermis) 

Betalingen gebeuren via de rekening van de club – IBAN BE92 7509 4926 7323 BIC AXABBE22 

t.n.v. BORREKENSVELD. 

 

Toetreding impliceert voor het lid: 

 aanvaarding van de statuten en het intern reglement van WTC. 

 een verplichte deelname aan activiteiten t.v.v. de clubkas (pensenkermis, kaasavond, …). 

 een maximale en regelmatige deelname aan de geplande ritten. 

 

De club: 

 zorgt ervoor dat elk lid verzekerd is (lichamelijke letsels). 

 betaalt de inschrijvingskosten van de georganiseerde ritten. 

 

Het Bestuur kan ten allen tijde een lid uit de club zetten (zie statuten). Indien dit gebeurt, zal 

noch het lidgeld, noch de inschrijvingsbijdrage terugbetaald worden. 

 

Het is elk lid VERBODEN dopingproducten te gebruiken. 

 

Een volledig WTC-seizoen loopt van begin januari (jaar X) tot eind december (jaar X). 

 Het MTB-seizoen loopt principieel van begin oktober (jaar X) tot eind februari (jaar X+1). 

 Het wegseizoen loopt principieel van begin maart (jaar X+1) tot eind september (jaar X+1). 

 

Elk actief lid krijgt na toetreding een pakket met basisuitrusting bestaande uit: 

 Zomerbroek 

 Winterbroek 

 Zomershirt 

 Wintervest 

 Helm 

 

Deze uitrusting (broek, shirt/vest en helm) dient VERPLICHTEND gedragen te worden bij alle 

door de club geplande ritten. 

Deze uitrusting wordt beschouwd als persoonlijk en wordt eigendom van betrokken lid. 
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Naast het basispakket kan elk actief lid tegen betaling bijkomende uitrusting aanschaffen. Een 

lijst met beschikbare artikelen wordt ter beschikking gesteld. Het Bestuur kan tot TWEE maal 

per seizoen een bestelling plaatsen van bijkomende uitrusting (in principe in maart en 

september). Een bestelling wordt slechts geplaatst nadat het lid het vereiste bedrag op rekening 

van de club heeft gestort. 

 

De door de ploegafgevaardigde opgestelde en door het Bestuur aanvaarde kalender met geplande 

ritten wordt bij het begin van elk seizoen (baan, MTB) aan alle actieve leden overgemaakt. Deze 

kalender is mogelijk onderhevig aan wijzigingen (ifv weersomstandigheden, organisaties, …) die 

via e-mail, sms, telefoon, … zullen kenbaar gemaakt worden. 

 

Voor elke deelname aan een geplande rit wordt aan betrokken lid een “bonuskrediet” toegekend. 

In 2006 wordt dit “bonuskrediet” bepaald op 1 EUR/rit. De aanwezigheden worden bijgehouden 

door de ploegafgevaardigde. 

Dit “krediet” kan ENKEL aangewend worden om bijkomende uitrusting aan te schaffen of als 

tussenkomst bij het jaarlijkse fietsweekend. 

Dit krediet wordt NIET in geld uitbetaald. Er kan NIET in negatief op dit “bonuskrediet” gegaan 

worden. 

Het bonuskrediet van het jaar X dient ten laatste voor het einde van het jaar X+1 verbruikt te 

worden. Zoniet vervalt het opgespaarde krediet. 

 

Het Bestuur kan te allen tijde beslissen om de regelmatige fietsers (x% deelname per 

seizoensdeel – baan of MTB) een bijkomend uitrustingsstuk te schenken. 

 

 

 

 

Voor akkoord verklaard 

(handtekening lid WTC) 


