
Huishoudelijk reglement 

Wielervereniging Urk 

 

Artikel 1. Start van het lidmaatschap 

(Statuten Artikel 4) 
1. Na het invullen van het aanmeldingsformulier en een machtigingskaart voor het 

automatisch innen van de contributie, wordt de aangemelde beschouwd als aspirant-

lid. 

2. Het bestuur heeft het recht om aspirant leden te weigeren. Zodra het bestuur de 

inschrijving accepteert, wordt de status van aspirant lid omgezet in een definitief 

lidmaatschap. Het lid ontvangt ter bevestiging een bewijs van inschrijving. 

3. Leden zijn verplicht om een machtigingskaart in te vullen voor het automatisch innen 

van de contributie. 

4. Bij het accepteren van het lidmaatschap, wordt het lid ook automatisch lid van de 

NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Het lid stemt er mee in dat zijn naam en 

adresgegevens aan de NTFU worden doorgegeven.  

 

Artikel 2. Beëindiging van het lidmaatschap 

(Statuten Artikel 6) 
1. Het opzeggen van het lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk mogelijk. 

2. De schriftelijke opzegging dient tenminste 1 maand voor het einde van een jaar bij de 

ledenadministratie binnen te zijn. Indien dit niet het geval is, loopt het lidmaatschap 

door tot het volgende kwartaal. 

3. De vereniging is niet verplicht contributiegelden terug te betalen. 

4. Het lid ontvangt ter bevestiging een bewijs van uitschrijving. 

5. Het lid is verplicht om alle goederen, zoals kleding e.d. die eigendom zijn van de 

vereniging bij opzegging aan de vereniging te retourneren. 

 

Artikel 3. Ledenadministratie 

1. Leden worden door de ledenadministratie ingeschreven in een register. 

 

Artikel 4. Kleding 
1. De verenigingskleding bestaat uit een fietsbroek (kort, middel en lang), fietsshirt en 

een fietsjack. De verenigingskleuren zijn wit, blauw, oranje en zwart. 

2. Leden krijgen van de vereniging een fietsbroek en een fietsshirt in bruikleen. Deze 

kleding blijft altijd het eigendom van de vereniging. Leden kunnen extra kleding bij de 

vereniging kopen. 

3. De leden worden geacht de kleding op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden. 

4. De leden zijn verplicht om de verenigingskleding te dragen bij alle evenementen die 

de vereniging organiseert of wanneer leden in verenigingsverband meedoen aan 

toerfietsevenementen en wedstrijden. 

5. Het is niet toegestaan de kleding te gebruiken voor andere evenementen dan 

trainingen, toerfietsevenementen en wedstrijden. Het is ook niet toegestaan om de 

kleding te gebruiken in situaties die de vereniging en haar sponsoren schade toe kan 

brengen. De kleding mag wel worden gebruikt als leden individueel of in groep gaan 

fietsen. 

 

Artikel 5. Fietsreglement 
1. Onder fietsen in verenigingsverband worden alle activiteiten verstaan die door de 

vereniging zijn aangemeld bij de NTFU of KNWU: 



• Deelname aan wedstrijden en toertochten die door de vereniging georganiseerd 

zijn. 

• Deelname aan trainingen die door de vereniging georganiseerd zijn. 

Ter verduidelijking: indien enkele leden van de vereniging onderling besluiten om 

samen een rondje te fietsen, is dit geen activiteit in verenigingsverband en is de 

NTFU-verzekering ook niet van toepassing (materiaalpech uitgezonderd). Dit is dus 

voor eigen risico. In dit geval adviseert het bestuur van de vereniging nadrukkelijk het 

dragen van een goedgekeurde fietshelm. 

2. Leden van de vereniging zijn verplicht, als zij in verenigingsverband aan het fietsen 

zijn of als zij deelnemen aan een door de vereniging georganiseerde activiteit, een 

goedgekeurde fietshelm te dragen en zich te houden aan de verkeersregels, voorzover 

deze activiteit zich afspeelt in het openbare domein. 

3. Leden die het voornemen hebben om zonder het dragen van een goedgekeurde helm 

aan een verenigingsactiviteit deel te nemen, worden verzocht in een goedgekeurde 

helm te voorzien en deze te dragen. Zolang er bij aanvang van een activiteit leden 

aanwezig zijn die geen goedgekeurde helm dragen, wordt niet gestart met het 

evenement. 

4. De vereniging heeft technische basisregels opgesteld voor het fietsen in groepen in 

verenigingsverband op openbaar terrein. Deze basisfietsregels zijn bedoeld voor 

groepen fietsers die binnen het kader van de vereniging samen fietsen/trainen. Deze 

regels zijn opgesteld om de volgende redenen: 

• Het verhogen van de veiligheid. 

• Het wegnemen van onduidelijkheden. 

• Het verbeteren van het groepsgevoel zodat iedere individuele fietser het plezier 

behoud in het gezamenlijk fietsen. 

5. Alle leden van de vereniging worden geacht deze basisfietsregels te kennen en in de 

praktijk te brengen. Van de leden wordt verwacht dat zij tijdens het fietsen onervaren 

leden coachen. 

6. Op basis van artikel 16 van de statuten heeft het bestuur van de vereniging 

sanctiemogelijkheden om leden die zich bij herhaling niet houden aan de door de 

vereniging ingestelde reglementen en regels te straffen. 

 

Artikel 6. Contributie en andere kosten behorend bij het lidmaatschap 
1. Bij inschrijving is een lid contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie wordt vooruit betaald 

voor de periode van 1 jaar. 

2. Jeugdleden tot 16 jaar hebben een aangepast contributietarief. De hoogte van het 

jeugdtarief wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

3. De contributiebedragen worden jaarlijks automatisch geïncasseerd. 

4. Indien een betalingsachterstand ontstaat, ontvangt het lid een herinnering. Wanneer de 

achterstand oploopt tot 2 maanden, ontvangt het lid een aanmaning. Tevens wordt het 

lid geschorst totdat de contributie is betaald. Indien na 6 maanden de contributie niet is 

betaalt, wordt het lidmaatschap ontzet. 

5. Het bestuur is zonder voorafgaande raadpleging van de algemene ledenvergadering 

gemachtigd om alle in dit artikel genoemde kosten eenmaal per jaar te verhogen met 

maximaal 5%. 

 



Artikel 7. Deelname evenementen 
1. Het bestuur van de vereniging maakt tijdig aan de leden bekend aan welke 

evenementen wordt deelgenomen. Deelname aan deze evenementen is niet verplicht, 

maar van de leden wordt wel een pro-actieve instelling verwacht. 

2. Leden die zich inschrijven voor een evenement dienen op tijd het inschrijfgeld te 

voldoen en zich te houden aan de regels en voorwaarden die voor het evenement van 

toepassing zijn. 

3. Indien leden gezamenlijk naar het evenement reizen, zijn de passagiers aan de 

chauffeur een vergoeding schuldig. De vergoeding wordt bepaalde door de volgende 

formule: vergoeding = (totale afstand x 0,1)/aantal inzittenden. 

4. Leden worden geacht naast het fietsen met enige regelmaat andere taken voor de 

vereniging uit te voeren. Hierbij kan worden gedacht aan: verkeersregelaar bij 

wedstrijden, organisatorische taken, lidmaatschap commissies enz. 

5. De vereniging organiseert periodiek opleidingen tot verkeersregelaar. Leden worden 

opgeroepen en geacht hieraan deel te nemen. 

 

Artikel 8. Organisatie 
1. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. 

 

 

Artikel 9. Slotbepalingen 
In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur, 

onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering en het 

nieuw burgerlijk wetboek. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering op 4 april 2008. 


