
Clubreglement 2018 
  
 1 Aansluiten 
 
Om als volwaardig lid te kunnen fungeren binnen de club gaat het lid akkoord met de 
statuten en het huishoudelijke reglement waarin de werking van de club beschreven 
staat. Het bestuur eigent zich het recht toe om dit huishoudelijk reglement aan te 
passen aan de noden van de club. 
De leden dienen hun jaarlijks lidgeld te betalen vóór 1 december van het jaar dat het 
volgend fietsseizoen vooraf gaat.(de oude verzekering verloopt op 31 december). 
 
Het lidgeld bestaat uit: 
* Het lidgeld voor de club : € 25,00  
* Een wielertoeristen-VTT-vergunning bij Cycling Vlaanderen (Wielerbond 
Vlaanderen):  
€ 28,00  (Individuele sportverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke 
ongevallen en rechtsbijstand inbegrepen.)  
 of een wielertoeristen-VTT-familievergunning voor het hele gezin bij Cycling 
Vlaanderen:  
€ 33,00  (Individuele sportverzekering voor alle gezinsleden.) 
Deze bedragen worden door Cycling Vlaanderen bepaald. 
 
Niet-leden mogen vrijblijvend maximum twee ritten meerijden, daarna dient de 
betrokken persoon te kiezen om al of niet lid te worden. Die twee ritten rijden ze op 
eigen verantwoordelijkheid zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan 
gesteld worden voor fouten of ongevallen door hen veroorzaakt. 
 
2 Clubkledij 
 
1) Nieuwe leden kopen bij een eerste aansluiting een “clubpakket” bestaande uit 
zomertrui korte mouwen + trui met lange mouwen + korte broek + lange broek aan de 
prijs van € 125,00. 
 
2) Als het lid minstens 20 ritten per seizoen gereden heeft, krijgt hij of zij voor dat 
seizoen € 25,00 terug op de betaalde kledij, dit in mindering van het lidgeld van het 
daaropvolgend jaar. 
 
3) Komen in aanmerking: 

- Zondagsritten in clubverband 
- Rally’s (georganiseerde tochten van Cycling Vlaanderen of VWB, meestal op 

zaterdag) 
- Mountainbiketoertochten  
Van deze laatste 2 categorieën dient telkens het bewijs van inschrijving binnen de 
maand nà de rit bezorgd te worden aan de secretaris. Alleen de ritten die in 
clubuitrusting gereden worden, komen in aanmerking. 
- Het medewerken aan onze eigen organisaties, als hierdoor niet aan de rit zelf 

kan deelgenomen worden. 
Per dag kan maximum 1 rit in aanmerking genomen worden. 
 
4) De ritten worden bijgehouden door de secretaris en worden regelmatig aangepast 
op de website www.kolaardtrappers.be  
 
5) Bijkomende clubkledij dient aangekocht te worden bij WTC DE Kolaardtrappers. Het 
aanbod en de prijzen zijn te verkrijgen bij het bestuur.  

http://www.kolaardtrappers.be/


Er wordt slechts 1x per jaar clubkledij besteld en de leden worden op de hoogte 
gesteld van de bestelling.  
Alle bestelde kledij dient steeds vooraf betaald te worden, zoniet vervalt de bestelling. 
De clubkledij kan men ENKEL verkrijgen als men lid is van de club.  
 
3 Clubuitstappen op zon- en feestdagen 
 
1) De zondag- en feestdagritten starten aan ons clublokaal ’t Sportkaffee, Sportstraat 
te Gistel en eindigen daar ook. 
 
2) Er wordt gestart in februari en maart om 9u, de rest van het seizoen om 8u30. (zie 
ook de rittenkalender). De leden dienen op tijd aanwezig te zijn, zodat stipt op het 
vertrekuur kan gestart worden. 
In ieder geval zal er steeds naar gestreefd worden om tussen 11u15 en 11u45 ten 
laatste terug te zijn aan ons lokaal. 
 
3) Er zijn 2 groepen: 
 

1) De A’s: rijden meestal een rit van ongeveer 80 à 90 km met een gemiddelde 
snelheid die varieert tussen 28 en 31 km/u 

2) De B’s: rijden meestal een rit van ongeveer 60 à 75 km met een gemiddelde 
snelheid die varieert tussen 25 en 28 km/u. 

 
4) De snelheid wordt bepaald volgens de mogelijkheden van de groep op dat moment. 
De mogelijkheden van de groep betekent: de snelheid waarbij iedereen kan volgen die 
regelmatig meefietst. De groep blijft samen gedurende de volledige rit.  
 
5) Bij heel slechte weersomstandigheden zal er op zondag of feestdag niet gefietst 
worden. Het bestuur beslist over het al dan niet meetellen van de rit. 
 
6) Iedereen dient voorzien te zijn van voldoende passende reservebanden en is er toe 
gehouden met degelijk en verzorgd materiaal aan de start te verschijnen. 
 
7) Ieder lid van de club is een individuele weggebruiker en moet zich dus houden aan 
het verkeersreglement. De gevolgen van inbreuken op dit reglement zijn ten laste van 
de weggebruiker.  
Dit wil onder andere zeggen dat er maximaal 2 personen naast elkaar mogen rijden, 
en dat er in groep pas vanaf 15 (vijftien) personen op de rijbaan gereden mag worden 
in plaats van op het fietspad. (enkel in België, in Nederland steeds op het fietspad). 
 
8) Ondanks er momenteel GEEN wettelijke verkeersreglementering hieromtrent 
bestaat en uit oogpunt van de veiligheid dringt het bestuur er op aan om de valhelm 
steeds te dragen. Dit attribuut heeft in het verleden al ontegensprekelijk zijn nut 
bewezen (of het resultaat aangetoond bij het niet-dragen ervan!).  
 
9) Iedereen heeft aandacht voor het milieu en gooit nooit iets de natuur in dat niet of 
moeilijk kan vergaan (defecte binnen- of buitenbanden, verpakkingen van koekjes, gels, 
blikjes, ...). 
 
10) Het bestuur is niet verantwoordelijk, nog ten private titel, nog ten collectieve titel 
voor alle ongevallen, en geen verhaal onder welke vorm ook, kan tegen haar uitgevoerd 
worden. 
 
 



4. Clubmaaltijd 
 
Op het einde van elk jaar wordt een kampioenviering georganiseerd. In principe vindt 
dit plaats in een restaurant van 1 van onze sponsors. De kostprijs voor de leden wordt 
als volgt bepaald: de kostprijs van de maaltijd – 1 euro per zondagsrit in clubverband. 
Maximum korting bedraagt 20 euro. 
 
5. Lotto 
 
Vrijblijvend kan elk lid en/of partner deelnemen aan de Lotto. Iedere deelnemer betaalt 
hiervoor 1 euro per week (52 weekends = 52 euro) vóór 1 januari. Ook de kas van de 
Kolaardtrappers betaalt zijn bijdrage. Op het einde van het jaar wordt de winst verdeelt 
over het aantal deelnemers. 
 
6. Kampioenen en trofees 
 

1) Kampioen: in elke groep is er ieder jaar een kampioen. Wie het meest aantal 
gezamenlijke clubuitstappen op zondag gereden heeft, mag zich de kampioen 
van zijn groep noemen en ontvangt hiervoor een kampioenentrui. 

2) Pechvogel van het jaar: het lid met het meest aantal zondagse clubuitstappen 
waarop lek gereden wordt, ontvangt hiervoor een troostprijs. 

3) Gouden Palm: wordt uitgereikt aan alle leden die méér dan 3.500 km reden in 
clubuitrusting op georganiseerde zaterdag- of zondagritten + clubuitstappen 

4) Zilveren Palm: wordt uitgereikt aan alle leden die méér dan 2.500 km reden in 
clubuitrusting op georganiseerde zaterdag- of zondagritten + clubuitstappen 

5) Bronzen Palm: wordt uitgereikt aan alle leden die méér dan 1.500 km reden in 
clubuitrusting op georganiseerde zaterdag- of zondagritten + clubuitstappen 

6) Welke kilometers komen in aanmerking voor die 3 Palmen? De kilometers op 
clubuitstappen op zondag, meestal vertrekkend aan het lokaal + de kilometers 
gereden op de georganiseerde zaterdag- of zondagritten. Bijkomende 
voorwaarde van de georganiseerde ritten: voor die rit ingeschreven zijn en dus 
betaald hebben, dit uit respect voor de organiserende club 


