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1. Lidmaatschap  

1.1. TC Veloce is een fietsclub waarvan iedereen lid kan worden. 

1.2.  Elk lid fietst op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. 

1.3. (Nieuwe) leden dienen zich schriftelijk aan- en af te melden bij de secretaris. 

1.4.  Nieuwe leden kunnen clubkledij tegen gunstige voorwaarden aankopen (zie 6.1). 

 

2. Doelstellingen 

2.1. Het beoefenen van de fietssport in het algemeen. Plezier hebben in de sport staat voorop. 

 

3. Contributie 

3.1. Jaarlijks wordt in de ledenvergadering de contributie voor het nieuwe jaar vastgesteld. 

3.2. Leden dienen een  schriftelijke machtiging af te geven voor de incasso van het 

contributiegeld. 

 

4. Verzekering 

4.1. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar  eigen ziektekostenverzekering en een eigen WA 

verzekering zodat eventuele schadegevallen gedekt zijn. Denk bij deelname aan 

evenementen in het buitenland aan een reisverzekering. 

 

5. Fietstochten 

5.1. De fietstochten vertrekken in principe elke zondag bij “Het Witte Paard”. 

Vertrektijden worden aangegeven op het prikbord op de website. 

5.2.  Iedereen vertrekt samen en komt ook samen weer terug! 

5.3. Bij materiaalpech wacht de voltallige groep tot de pech verholpen is. 

5.4. Speciale of meerdaagse ritten worden vooraf aangekondigd zodat iedereen eraan kan 

deelnemen 

5.5. Tijdens de fietstochten worden de verkeersregels gevolgd 

5.6. Kondig je komst ruim van tevoren aan. Gebruik daarvoor een bel in plaats van de 

medeweggebruikers onvriendelijk toe te schreeuwen dat ze aan de kant moeten. 

5.7. Wees je bewust dat je door het dragen van verenigingskleding geen naamloze bent. Verlaag 

je niet tot het gebruik maken van ruw taalgebruik als anderen zich verkeerd gedragen in het 

verkeer maar spreek de mensen beleefd aan op hun tekortkoming. 

5.8.  Voor de veiligheid draag je altijd een fietshelm. 
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5.9. Houd je bij het mountainbiken aan de gedragscode die door de Nederlandse Toer Fiets 

Unie(NTFU), de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 

Koninklijke Wielren Unie (KNWU) is opgesteld: 

5.9.1. Fiets alleen daar waar het is toegestaan;  

5.9.2. Respecteer de natuur: plant én dier;  

5.9.3. Fiets in kleine groepjes;  

5.9.4. Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk;  

5.9.5. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets;  

5.9.6. Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond;  

5.9.7. Maak geen onnodig lawaai;  

5.9.8. Laat geen afval achter.  

5.9.9. Het is onnodig op te merken, dat alleen op deze wijze mountainbiken ook in de toekomst 

de ruimte behoud in de natuur te fietsen. In plaats van alleen nog maar gebruik te 

moeten maken van de vast MTB routes. 

 

6. Kleding 

6.1. Periodiek (in principe eenmaal per 5 jaar) zal het bestuur aan de leden een nieuw tenue 

aanbieden. 

6.2. Aan de leden zal een bijdrage worden gevraagd bij aanschaf van een tenue. 

6.3. Leden die tot aanschaf van het tenue overgaan, verplichten zich om in ieder geval de 

komende drie contributiejaren na aanschaf van het tenue lid te blijven van de vereniging. 

6.4. Leden die binnen bovengenoemde termijn van voornoemd lid  hun lidmaatschap opzeggen 

zijn verplicht om alsnog de kostprijs van het tenue te voldoen na aftrek van de reeds betaalde 

eigen bijdrage. Uit respect voor alle sponsoren wordt van de leden die clubkleding hebben 

verwacht dat deze wordt gedragen tijdens tochten met de club. 

 

7. Bestuur 

7.1. Het bestuur is samengesteld uit minstens 4 leden. 

7.2. Elk lid kan op eigen vraag toetreden tot het bestuur. Tijdens de eerstvolgende 

bestuursvergadering zal het bestuur een beslissing nemen over de kandidatuur. 

7.3.  Het bestuur heeft gedurende het jaar vergaderingen om lopende zaken te bespreken 

7.4.  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de ritten in 

clubverband of andere evenementen georganiseerd door de club. 
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8. Algemeen 

8.1.  1 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Alle leden krijgen hiervoor een 

uitnodiging zodat ze hierbij aanwezig kunnen zijn. Tijdens deze vergadering worden de 

plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Als leden zelf ideeën hebben kunnen ze die 

aandragen bij het bestuur. 

8.2.  Wijzigingen in het clubreglement zijn mogelijk. De eventuele wijzigingen worden besproken 

tijdens de bestuursvergadering en worden nadien meegedeeld aan elk lid. 

8.3.  Om de clubkas te spekken wordt jaarlijks een toertocht georganiseerd. Elk lid wordt geacht 

hieraan mee te helpen indien hierom wordt verzocht. 

8.4. Neem tijdens trainingen en tochten altijd een legitimatie mee (b.v. toerfietspasje). Dit kan van 

belang zijn bij ongelukken voor jezelf of voor eventuele hulpverleners. 

8.5.  TC Veloce heeft een eigen website (www.tcveloce.nl) met daarop een prikbord waarop elk 

lid berichten kan plaatsen. Op deze website staan nieuwsberichten over de vereniging, een 

kalender, algemene informatie en foto’s van evenementen waaraan is deelgenomen. Als 

leden zelf inbreng hebben voor de site kunnen ze dit bij de beheerders aangeven. 

8.6. TC Veloce heeft een aanhanger waarmee fietsen kunnen worden vervoerd. Schade aan 

fietsen op de aanhanger wordt over het algemeen niet door de autoverzekering gedekt. 

Gebruik van deze aanhanger is op eigen risico. 

Via de NTFU is gebruik van een aanhanger onder de volgende voorwaarden verzekerd: 

8.6.1.  De aanhanger wordt gebruikt voor vervoer van of naar een NTFU evenement (dit zijn 

alle tochten in het TEP). 

8.6.2. Schade aan fietsen is gedekt met een maximum van €1000,- per fiets en een maximum 

van 10 fietsen. 

8.6.3. De schade wordt uitgekeerd op basis van de dagwaarde van de fiets, dit betekent dat er 

per maand 1% van de nieuwwaarde wordt afgeschreven. 

 


