Reglement WTC Philippine
Bestuur
1. Het bestuur van de club wordt gekozen door de leden. Procedure bestuursverkiezing:
i) Het bestuur is zittend gedurende het hele jaar,
ii) Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal
bestuursleden.
iii) De zitting van de bestuursleden wordt stilzwijgend per jaar verlengd tenzij een bestuurslid
zijn positie verkiesbaar stelt of dat de positie van een bestuurslid door de andere leden ter
discussie wordt gesteld.
2. De voorzitter heeft de dagelijkse leiding binnen de vereniging, bij afwezigheid wordt de taak
overgenomen door de secretaris.
3. De penningmeester regelt de complete financiële huishouding van de club.
4. Declaraties door de leden worden uitgekeerd aan de hand van een geldig aankoopbewijs en na
goedkeuring van de penningmeester.
5. Alle betalingen dienen via de bank te gebeuren, contante betalingen worden niet geaccepteerd.
6. De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel verslag.
7. De secretaris beheert alle ingekomen en uitgaande stukken van de club. Hij zorgt ervoor dat ze
gearchiveerd worden en altijd binnen korte tijd ter beschikking van de leden kunnen zijn.
8. Het bestuur (minimaal 2 personen) is verplicht) aanwezig te zijn op alle voor de club van belang
zijnde bijeenkomsten. De secretaris zorgt ervoor dat alle leden een mondeling of schriftelijk
verslag hiervan ontvangen.

Leden
9. Alle leden dienen voor aanvang van het seizoen met het reglement akkoord te gaan en
verplichten zich aan dit reglement gedurende het hele jaar. Indien bet reglement tussentijds
gewijzigd wordt, bezorgt de secretaris aan ieder lid een nieuw exemplaar.
10. Alle leden kunnen voorstellen tot wijziging van het reglement indienen tijdens de
ledenvergadering. Alleen een meerderheid kan tot wijziging besluiten.
11. Alle leden dienen zich te houden aan de geldende fatsoensnormen. Het is leden niet toegestaan
de club, sponsors of andere leden in diskrediet te brengen.
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Aanmelding nieuwe leden
12. Nieuwe leden melden zich aan bij een van de bestuursleden waarna ze van de secretaris een
inschrijfformulier ontvangen plus kopie van dit reglement en bestellijst kledij. Door
ondertekening van het inschrijfformulier gaan nieuwe leden akkoord met de inhoud van dit
reglement. De inschrijfformulieren zijn vanaf 2019 ook te downloaden vanaf de website.
13. Nieuwe leden die nog geen lid zijn van een bond dienen lid te worden van Cycling Vlaanderen.
Dit in verband met de verzekering tijdens clubritten.
14. Nieuwe leden zijn verplicht om minimaal een shirt en korte broek van de club aan te schaffen en
deze te dragen tijdens clubritten.

Contributie
15. De hoogte van de contributie bedraagt € 50,00 per jaar voor leden die ook lid zijn van Cycling
Vlaanderen. Ingaand per seizoen 2019
16. Leden die via een andere club aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen of lid zijn van een andere
bond betalen € 30,00. Dit ook ingaand per seizoen 2019
17. Contributie dient gestort te worden voor 1 december op rekeningnummer:
NL79RABO0108880648 t.n.v. WTC Philippine.
18. Betalingen kunnen uitsluitend per bank plaatsvinden. Contante betalingen worden niet
aangenomen.
19. Alleen de voorzitter en penningmeester mogen uitstel van betaling verlenen.

Aanwezigheid
20. Clubdagen zijn de volgende: elke dinsdag- en donderdagavond met ingang van de zomertijd tot
eind september en elke zondagmorgen vanaf het eerste weekend in maart tot het laatste volle
weekend in november. Op deze dagen wordt er gefietst in clubkledij. Aanwezigheid wordt
genoteerd op een aanwezigheidslijst.
21. Aan het eind van het seizoen krijgen de leden naar gelang het aantal ritten die men in
clubverband (club- externe ritten en extra kruisjes) heeft gereden een waardebon. Deze
waardebon kan gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe kledij (2 jaar geldig). Er wordt per
jaar ± € 750 door de club beschikbaar gesteld, het bestuur zal jaarlijks de waarde en verdeling
van de waardebonnen vaststellen.
22. Leden die zich inzetten tijdens activiteiten krijgen een extra kruisje op de aanwezigheidslijst en
telt als club rit.
23. Naast de deelname is er tevens een clubkampioenschap. Het lid met de meeste club ritten is
club kampioen. De top 3 ontvangt in dit kader extra waardebonnen (€ 25,- € 20,- en € 15,-).
24. Tevens wordt een klassement opgemaakt van het aantal deelnames aan zgn. externe ritten.
Onder een externe rit wordt verstaan een deelname aan een rit van een andere organisatie,
waarvoor ingeschreven is. Dit externe klassement loopt het gehele kalenderjaar. Ook hier
ontvangt de top 3 extra waardebonnen zoals voor het club kampioenschap.
25. Het dragen van een helm is verplicht tijdens ritten in clubverband.
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26. Bij activiteiten wordt van alle leden verwacht zich actief in te zetten.

Snelheid/afstand
27. Tijdens de clubritten wordt er gereden met een snelheid die voor elk lid goed te volgen is mits
hij/zij redelijk getraind heeft. Samen uit samen thuis is ons motto.
28. Er wordt tijdens de ritten een wegkapitein aangesteld die de snelheid en de te rijden kilometers
en route bepaalt. Goede communicatie voor er gestart wordt is van groot belang om
verrassingen tijdens de rit te voorkomen en dan vooral over het aantal km’s dat gereden zal
worden.

Vergadering
29. Vergaderingen worden altijd 2 weken van tevoren aangekondigd door de voorzitter en/of
secretaris.
30. Alle leden krijgen een stem in de vergadering van de club.
31. Voorstellen worden, tijdens een vergadering, aangenomen en genotuleerd bij een meerderheid
van stemmen.
32. Leden die niet aanwezig zijn op de vergadering hebben geen stemrecht bij beslissingen tijdens
de vergadering.
33. De secretaris zorgt dat ieder lid de notulen binnen 2 weken ontvangt.
34. Op- of aanmerkingen op de notulen kunnen de eerstvolgende vergadering besproken worden.
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