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ALGEMEEN  

 

WTC Leeuwergem zal er naar streven het wielertoerisme maximaal te bevorderen door het organiseren van diverse 

fietsactiviteiten voor haar leden. 

Niet-leden mogen NIET deelnemen aan de door het bestuur georganiseerde ritten. Kandidaat leden mogen 3 maal 

meerijden alvorens te beslissen lid te worden. Zolang er geen lidgeld betaald is wordt de deelnemer niet gedekt door 

de verzekering van de wielerbond. 

Het “fiets”-seizoen neemt aanvang in maart (bij de openingsrit van het fietsseizoen) en eindigt in oktober (bij de 

sluitingsrit van het fietsseizoen). 

Inschrijven is GEDURENDE HET HELE JAAR geldig maar bij voorkeur vóór 30 maart van het lopende seizoen. Het 

inschrijvingsgeld kan deels terugbetaald door de meeste mutualiteiten. 

Bij start van de rit betaalt ieder lid 3 euro dat recht geeft op 2 gratis consumpties in het clublokaal. 

 

BESTUUR  

 

Voorzitter : Verlinden Gerard 

Belangrijkste taken: 

Opvolgen van de kledijcontracten. 

Aanwezigheden aanduiden op zondag 

Algemene leiding 

Opstellen van de agenda en voorzitten van de algemene vergaderingen en  bestuursvergaderingen 

De noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen 

 

Wegkapitein van groep C  

 

Vice-Voorzitter: Van Calster Benny 

Belangrijkste taken: 

Adjunct van de voorzitter bij de algemene leiding 

Verantwoordelijke voor de contacten met onze sponsors 

Het bijhouden en het inventariseren van de kledijstock, de noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring 

bestellen 

De bedeling van de kledij aan de leden 

Aanwezigheden aanduiden op zondag 
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Penningmeester : Baeckelandt Frans 

Belangrijkste taken: 

Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de club 

Het opstellen van kasverslagen 

Het opstellen van de jaarlijkse balans 

Aanwezigheden aanduiden op zondag 

Secretaris : De Meerleer Karel 

Belangrijkste taken : 

Opstellen van de verslagen van de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen 

Bijhouden van het ledenbestand: inschrijvingen nieuwe leden, adressen- en e-mail bestanden,... 

Opstellen en versturen van de uitnodigingen aan de leden 

Aanwezigheden aanduiden op zondag 

Wegkapitein van groep B 

Public Relations : Bradt Marnik 

Belangrijkste taken : 

Verantwoordelijk voor de communicatie met de pers 

Bijhouden van de aanwezigheden op elke organisatie tellend voor het kampioenschap en bijhouden van de 

kledijpunten 

Het up to date houden van onze website 

Aanwezigheden aanduiden op zondag 

Verantwoordelijke  MTB in de winter  

Feestelijkheden : De Bruycker Kurt 

Belangrijkste taken: 

Opstellen van de helperslijsten op organisaties. 

Verantwoordelijk voor bestellingen horeca (voeding) 

Verantwoordelijke voor de bestellingen horeca (dranken) 

De noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen 

Aanwezigheden aanduiden op zondag 

Organiseren van uitstippelen van ritten :  Coessens Erwin 

Belangrijkste taken: 

Organisatie van ritten met de club (vb rally’s rijden) 

Organisatie van fiets reizen met de club  

Uitpijlen van parcours  

Hotels vastleggen met goedkeuring bestuur 

Kustrit organiseren  

Clubafgevaardigde voor de sportraad van Zottegem. 
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Aanwezigheden aanduiden op zondag 

Wegkapitein van groep A 

Materiaal en benodigdheden: De Vuyst Freddy 

Medewerkers: Schamp J-M, Lateur Fons en Schepens Stephan. 

 

KAMPIOENSCHAP 

 

Ieder jaar zal een rangschikking van de leden worden opgesteld.  

Voor de kilometerkampioen per groep van het zomerseizoen: volgens de gereden kilometers. 

 

De kilometerstand zal maandelijks worden aangepast en uitgehangen in het clublokaal. 

 

De kilometers van de rit worden in rekening genomen van zodra er 3 deelnemers zijn. 

 

Van de leden die in clubverband s ‘morgens vertrekken, wordt er 3€ uitgelegd waarvoor zij  

daarna in het lokaal 2 normale of 1 zware consumptie kunnen bekomen, indien geen uitleg geen km toegekend. 

 

De kilometers en kledijpunten worden toegekend aan een lid als hij vertrekt en met de fiets  

aankomt in het lokaal (in clubverband). 

 

Als een lid de rit niet kan uitrijden door mechanisch defect of val, tellen de kilometers van die dag wel mee. 

 

Als een A met de B's meerijd, krijgt hij de kilometerstand van de B's 

Als een B met de C's meerijd, krijgt hij de kilometerstand van de C's 

Als een B met de A's meerijd, krijgt hij de kilometerstand van de B's 

Als een C met de B's meerijd, krijg hij de kilometerstand van de C's 

 

Bij een uitstap georganiseerd door de club, worden de kilometers (zowel van de thuisrijders als deze van  

de deelnemers aan de uitstap) niet aangerekend zoals kustrit, BBQ en pinksterweekend. Deelname op gelijk welke 

manier (bijvoorbeeld : meehelpen , voor vervoer zorgen, mee gaan eten op kustrit,…) zullen wel in rekening worden 

genomen voor de terugbetaling van de kledij (kledijpunten) 

 

Leden of gastrijders zijn pas verzekert bij betaling van het lidgeld van de wielerbond, deze betaling is noodzakelijk 

opdat de gereden km’s en de kledijpunten in rekening worden genomen 

  

 

Op het einde van het maatschappelijk jaar zal een ere-podium worden gevormd door de kilometer-kampioen. 

 

De kilometerkampioenen krijgen een door de sponsor voorziene kampioentrui en een aandenken. De andere leden 

van het ere-podium krijgen eveneens een aandenken. Deze trofeeën worden door de voorzitter uitgereikt op de 

jaarlijkse kampioenviering, waarop alle leden, hun partners en sponsors worden uitgenodigd.  

 

KEIZER: wie 3 x na elkaar kampioen wordt, zal deze titel verwerven. 
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ORGANISATIE VAN DE RITTEN  

  

De fietstochten georganiseerd door de club worden in DRIE groepen gereden: 

·       Groep A: handhaaft een gemiddelde snelheid van 28 tot 32 km/u.  

(onder toezicht van Erwin Coessens) 

·       Groep B: handhaaft een gemiddelde snelheid van 24 tot 27 km/u. 

(onder toezicht van Karel De Meerleer, Benny Van Calster en Jean-Marie Schamp) 

·       Groep C: handhaaft een gemiddelde snelheid van minder dan 25 km/u. 

(onder toezicht Gerard Verlinden, Alfons Lateur, Kurt De Bruycker  en Freddy De Vuyst) 

 Het startuur voor de eerste en laatste rit van het seizoen is 9 uur. Verdere afspraken van het startuur is een beslissing 

van de baankapitein(s) in overleg met de leden.  

Indien 2 of 3 groepen samen fietsen wordt de gemiddelde snelheid aangepast.  

 De groepskapitein(s), aangeduid door het bestuur, is (zijn) verantwoordelijk voor het respecteren van 

de gemiddelden van hun groep. Het is zijn (hun) plicht er voor te zorgen dat de groep niet uiteenvalt en tezamen 

aankomt door de nodige maatregelen onderweg te treffen (bv. wachten bovenop de hellingen, aanpassen van de 

gemiddelde snelheid).  

 

 Ieder lid is individueel verantwoordelijk voor het naleven van het verkeersreglement en het respecteren van het milieu 

door eigen afval bij te houden. Ieder lid voorziet zich bij start van de rit van reservermateriaal. 

KLEDIJ 

  

De te betalen prijs voor de trui korte mouw, lange mouw en de windstopper is € 60,00. Op het eerste zicht veel geld, 

maar, per meegereden rit, krijg je € 1,00 terug met een maximun van € 60,00. Zo krijgt iedereen de kans om het 

betaalde bedrag terug te verdienen binnen de periode van 5 jaar. De terugbetaling zal gebeuren op het einde van het 

fietsseizoen waarop de 60 ritten behaald werden. Zelfde systeem voor de "korte broek”.  

Je betaalt voor de broek € 30,00 en je krijgt € 0,50 per meegereden rit terug, met een maximum van € 30,00 , dus de 

volledige terugbetaling is hier mogelijk 

Ieder lid is bij aansluiting verplicht een basispakket van de kledij aan te kopen, die gedurende 5 jaar wordt gedragen. 

De kostprijs van dit pakket wordt ieder jaar opnieuw bepaald.  

Hij/zij ondertekent daarvoor een bestelbon waarin de prijs van dit pakket en de bijkomende kledij naar eigen keuze 

vermeld is.  
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Vanaf het vierde jaar is een nieuw lid niet meer verplicht om clubkledij aan te kopen. (eventueel tegen verminderde 

prijs afhankelijk van de kledijstock) 

 Afzonderlijke kledij-items kunnen bijbesteld worden aan de aankoopprijs.  

 Bij iedere rit, georganiseerd door de club, draagt ieder lid de volledige clubkledij met inbegrip van de valhelm. Bij 

het niet dragen van de valhelm kan de club niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels opgelopen aan het hoofd. 

 Beschadigde kledijartikelen door een val worden door de club vergoed onder volgende voorwaarden: 

 a. tijdens een organisatie in clubverband: zondagsrit, grote rit en meerdaagse rit 

 b. een sponsorlogo is niet meer leesbaar 

 c. geldt niet voor de kampioentruien. 

  d. bij betwistingen beslist het bestuur. 

De club stelt ook nog een polo ter beschikking van elk lid. 

  

WBV-RITTEN 

 

Voor de ritten die op het jaarprogramma staan en waaraan de club collectief deelneemt wordt het inschrijvingsgeld 

door de club betaald. 

 

VERZEKERING 

 

 Ieder lid wordt bij aansluiting verzekerd. De verzekering omvat: 

a.    de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden; de individuele verzekering-lichamelijke ongevallen 

en de rechtsbijstand.  

b.     De dekking geldt 24u op 24u voor alle activiteiten met de fiets. 

c.     Indien een lid betrokken is bij een ongeval volgt hij de procedure vermeld op de website van de WBV.  

 

FINANCIELE TUSSENKOMST VAN DE CLUB 

 

 Bij volgende activiteiten zal de club in principe, maar vrijblijvend volgens de financiële toestand van de club, een 

financiële bijdrage leveren: 

 deelname aan de ledenvergadering: 2 consumpties per lid 
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 bestuursvergadering: 3 consumpties per bestuurslid 

 paasklok voor ieder lid 

 

 Bij een huwelijk, een geboorte ontvangt een clublid 75 € als geschenk.  

 

 

REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT FIETSEN IN GROEP. 

 Artikel 43bis. Fietsers in groep 

43bis1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten 

worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten 

minste twee wegkapiteins. 

43bis2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de 

fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. 

43bis2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien 

er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen. 

43bis2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van 

toepassing. 

43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te 

volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. 

43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto. 

43bis3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en 

zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het 

woord "wegkapitein". 

2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het 

verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee 

begeleidende voertuigen oversteekt. 

43bis4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de 

rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan 

de helft van de rijbaan in beslag nemen. 

43bis5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord 

A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets. 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/217-art43bis#43bis.3.3.1
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/214-art41#41.3.2
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Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed 

zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer. 

A51 


