INFO voor de Wielertoerist
Aangesloten bij
VZW WIELERCOMITE EEKLO

Uitgave Seizoen 2017

Bewaar mij a.u.b.

INFO voor de wielertoerist aangesloten bij WIELERCOMITE EEKLO Versie 2017
1

Beste Clubleden van vzw Wielercomité Eeklo,
Als bestuur willen wij iedereen informeren over de mogelijkheden bij onze club. Het is de
bedoeling om samen onze gemeenschappelijke hobby op een zo aangenaam mogelijke
manier te beleven. Van daaruit is het dan ook heel moeilijk om voor elk individu een
programma op maat uit te werken, en dit naar waarde te belonen. Daartoe heeft het
bestuur een zo ruim mogelijk aanbod samengesteld in de vorm van Laureaatschappen.
De voorwaarden om deze te behalen zijn nauwkeurig uitgewerkt en zouden geen reden
tot discussie mogen zijn. Mocht dit toch zo zijn, aarzel dan niet om dit te bespreken met
een bestuurslid. Eventuele voorstellen tot wijzigingen, en of aanpassingen worden op de
agenda van een bestuursvergadering geplaatst en alleen daar besproken. Aanvullingen
en of wijzigingen zullen daarna in het clubblad en in de gids voor de wielertoerist
verschijnen.
Bij deze hopen wij op verdraagzaamheid en respect tegenover het bestuur, andere
organisatoren, medewerkers, clubleden en toeristen van andere clubs. Hou er rekening
mee dat de variëteit van talent, leeftijd, en van tijd die men vrij kan maken voor zijn
hobby, …, per lid enorm varieert !
Hopelijk is dit voor u een stimulans om uw hobby in de toekomst optimaal te mogen
beleven.

Veel fietsgenot,

Het bestuur.
vzw Wielercomité Eeklo
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1.Inleiding
Deze gids is samengesteld om de clubleden die zich tijdens hun vrije tijd bezig houden met
wielertoerisme en of veldtoertochten te helpen in de ruimste betekenis van het woord. Alle clubleden
zijn door de vzw Wielercomité Eeklo aangesloten bij Cycling Vlaanderen. Door deze aansluiting zijn wij
aan het huishoudelijk reglement gebonden dat opgesteld is door de Cycling Vlaanderen en de Belgian
Cycling.
Het bestuur van de club behoudt zich het recht ten allen tijde dit reglement aan te vullen of te wijzigen.

2.Bestuur
De vzw Wielercomité Eeklo heeft tot doel het organiseren van wielerevenementen, clubmanifestaties
en van steun- en hulpacties ten voordele van de club of het goede doel.
Door het statuut van vzw is de vzw Wielercomité Eeklo een rechtspersoonlijkheid die ook juridisch
verantwoordelijk is voor de genoemde activiteiten. De bestuurders kunnen enkel aansprakelijk gesteld
worden bij persoonlijke fouten die niet door de raad van bestuur gedekt zijn.
Binnen de vzw is het beheer van de gelden (uit bijdragen, verkopen of activiteiten) beveiligd onder
controle van de algemene vergadering. Daarenboven kunnen de gelden veilig geplaatst worden op de
bank met de vzw als titularis en niet één of meerdere individuele personen. Statutair zijn de
voorwaarden vastgelegd om lid van de algemene vergadering te worden. De algemene vergadering
kiest de raad van bestuur. Deze bestuurders benoemen onder elkaar: de voorzitter, de ondervoorzitter,
de secretaris en de penningmeester. Alle beslissingen worden na gemeenschappelijk overleg en
akkoord genomen in de maandelijkse bestuursvergadering.

3.Lidmaatschap
Het lidmaatschap is toegelaten vanaf de leeftijd dat men zelfstandig kan fietsen. Eens de leeftijd van 70
jaar bereikt, dient de aanvraag voor het lidmaatschap vergezeld te zijn van een recent doktersattest.
Elk jaar dient het lidmaatschap opnieuw aangevraagd te worden. Hiervoor wordt een bijdrage
aangerekend, enerzijds voor de vergunning en anderzijds voor de clubwerking. Het totale bedrag van de
bijdrage wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Door dit lidmaatschap is elk clublid verzekerd in burgerlijke
aansprakelijkheid tegenover derden, rechtsbijstand en persoonlijke verzekering tegen ongevallen. De
verzekering beantwoordt aan de voorschriften van het decreet van de Vlaamse Overheid.
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Een vergunning is geldig van 1 januari tot 31 december. Een familievergunning is geldig voor dezelfde
periode en wordt afgeleverd voor alle personen die onder hetzelfde dak wonen. Een
promotievergunning voor nieuwe leden is geldig vanaf 1 september tot en met 31 december van het
volgend jaar. Het bedrag voor de vergunning wordt bepaald door Cycling Vlaanderen en doorgerekend
naar de leden.
De clubwerking wordt deels door de lidmaatschapsbijdrage gedragen. Deze bijdrage kan grotendeels in
mindering op de her inschrijving gebracht worden onder de vorm van waardebonnen.
Door het lidmaatschap ontvangt elk clublid het clubblad.

Bij inschrijving is het belangrijk om het juiste email-adres door te geven. Indien dit veranderd, wil dit zo
snel mogelijk doorgeven een het bestuur. Zodoende kan alle correcte info worden doorgegeven aan
W.B.V. Wie geen emails wenst te ontvangen, laat dit best weten aan het bestuur.

4.Kledij
Elk nieuw lid ontvangt gratis na het betalen van zijn lidmaatschap een pakket clubkledij. Dit bestaat uit
een koerstrui met korte mouwen, een koerstrui met lange mouwen, een koersbroek met bretellen en
zeem, en een lange koersbroek met bretellen zonder zeem. Op de clubkledij is de publiciteit van de
huidige sponsors aangebracht. Contractueel zijn wij eraan gehouden deze clubkledij te dragen op alle
fietsevenementen. Naast de officiële fietstochten moet de clubkledij ook gedragen worden tijdens de
zondagmorgenritten, op de ploegvoorstelling en op de fietsenwijding.
Dit geldt niet voor trainingsritten (bijv. tijdens de winterperiode op woensdagnamiddag).
Wie de clubkledij niet draagt stelt zich open voor sanctionering.

5.Fietstochten
De fietstochten worden onderverdeeld in cyclo-tochten en veldtoertochten. Aan ieder van deze tochten
worden laureaatschappen verbonden.
•

Bij elke officiële tocht is het dragen van de clubkledij en een fietshelm verplicht. Indien clubleden
geen helm dragen, dan kan bij ongeval het bestuur niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien
er gegronde redenen zijn om de clubkledij niet te dragen, kan alleen de voorzitter na overleg met
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de betrokken partij oordelen of de opgegeven redenen al of niet aanvaard kunnen worden.
•

Als je tijdens een fietstocht een ongeval overkomt of veroorzaakt, moet je binnen de 10 dagen
door middel van een ongevallenformulier aangifte doen. De nodige formulieren kan je bekomen
bij de voorzitter of de secretaris van de club of via de website www.cyclobike.be onder de rubriek
formulieren.

•

Tijdens deelname aan fietstochten, V.T.T.-ritten, of topritten dient men steeds de
verkeersvoorschriften na te leven. De overtreders stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging
waartegen onze club geen enkel verhaal heeft. De eventueel daaruit volgende boetes zullen door
het overtredende clublid moeten gedragen worden. Bij begeleidende groepstochten mogen de
deelnemers nooit de kopmannen voorbij rijden en dienen steeds de onderrichtingen van elke
kopman strikt gevolgd te worden.

•

Na het inschrijven voor een fiets- of V.T.T.-tocht, is elk clublid persoonlijk verantwoordelijk voor
het scannen van zijn vergunning bij de inrichtende club of organisatie. Vergeet je het scannen,
dan kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden, en loop je de kans de deelname aan deze
tocht niet toegekend te worden met alle andere gevolgen van dien.

•

Voor sommige Nationale laureaat schappen is een stempelkaart noodzakelijk. Deze kaart wordt
bijgehouden door het clublid. Bij deelname aan ritten van dergelijke laureaatschappen, wordt de
rit maar gevalideerd als deze kaart van de nodige stempels is voorzien.

•

Noteer voor uzelf alle ritten die je fietst. De klassementen controleren kan in het clubblad en op
de website www.wielercomité.be. Aan de hand van deze nota’s kan je bij fouten het clubbestuur
op de hoogte stellen.

•

Het bestuur van vzw wielercomité Eeklo kan ritten van andere bonden selecteren, dewelke
kunnen meetellen voor het clubklassement. Deze ritten zullen vermeld staan in het clubboekje of
op de website, of via de secretaris doorgestuurd worden. Ook leden mogen ritten doorgeven die
in aanmerking kunnen komen voor het clubklassement. Deze dienen 1 maand op voorhand
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doorgegeven te worden aan de voorzitter, zodat het bestuur hierover kan beslissen.

5.1.Cyclo-tochten
•

Deze fietstochten worden bij voorkeur met een racefiets, E-bike, hoofdzakelijk over verharde
wegen met weinig wegverkeer, ingericht.

•

De cyclo-tochten hebben een eigen puntensysteem.

•

Bij deelname aan een niet in het clubblad geselecteerde rit, worden alleen maar de ritten die
georganiseerd worden in het kader van K.B.W.B. in aanmerking genomen.

•

Voor elke cyclo-tocht door de club geselecteerd is een groepsstart voorzien. Bij een groepsstart
worden 2 kopmannen voorzien. Bij pech houdt de groep halt. Een kopman en of een bestuurslid
vergewist zich persoonlijk bij de pechvogel of hij/zij al dan niet in groep verder kunnen rijden. Pas
daarna wordt opnieuw in groep gestart. Er wordt gereden met de bedoeling in groep aan te
komen.

•

De zondagmorgenritten worden in 2 groepen gereden:
groep 1: gemiddeld 25 km/u
groep 2: gemiddeld 20 km/u
Zondagmorgenritten moeten minstens 30 km zijn. Bij controle in een café dient de
deelnemerslijst voorzien te worden van een stempel als validatie. ‘s Middags of ten laatste de
daaropvolgende dag is wordt de deelnemerslijst bij de hoofdverantwoordelijke van de
zondagmorgenrit bezorgd. Zo niet is de rit ongeldig.

•

Fietsentochten buiten de provincie, alsook permanente routes, moeten altijd binnen de 8 dagen
gemeld worden aan de voorzitter. De kilometers van zo’n rit worden enkel gevalideerd als het
bewijs van deelname wordt afgeleverd voorzien van de nodige stempels.

INFO voor de wielertoerist aangesloten bij WIELERCOMITE EEKLO Versie 2017

•

Permanente routes die bezorgd worden via gps-gegevens tellen eveneens mee.

•

Deelnemen aan cyclo-tochten bij niet-WBV bonden kan, indien deze tochten opgenomen zijn in
de clubkalender. Deze tochten worden gevalideerd na het binnenbrengen (binnen de 3 dagen)
van een deelnameformulier bij de voorzitter of zijn medewerker, en dit voorzien van uw naam
en voornaam, de gemeente waar de rit heeft plaatsgevonden en van een stempel van de
organisatie.

•

Wintercyclo's die georganiseerd worden door vzw Wielercomité Eeklo dienen in één groep
gereden te worden. Na de rit wordt 2 euro betaald aan de winterverantwoordelijke van dienst in
de door verantwoordelijke aangeduide handelszaak, tevens sponsor.

5.2.Veldtoertochten
•

De veldtoertochten (V.T.T.) zijn eveneens fietstochten die, bij voorkeur met een mountainbike, Ebike over hoofdzakelijk niet verharde veld.- en boswegen worden ingericht. Deze tochten worden
georganiseerd over het ganse jaar.

•

De veldtoertochten hebben een eigen puntensysteem.

•

Voor elke V.T.T.-tocht door de club geselecteerd is een groepsstart voorzien. Na de groepsstart
kan elke deelnemer zijn eigen tempo rijden.

6.Het Puntensysteem
Het puntensysteem wordt enkel gebruikt in ons zomerseizoen. Dat begint op de dag van de
ploegenvoorstelling en eindigt met het Oost-Vlaams Fiets- en MTB weekend of de trappistenrally.
Hier maken we een splitsing tussen cyclo-tochten en VTT:
•

Ieder lid verdient 15 punten bij deelname aan : Ploegenvoorstelling, Fietsenwijding,
Trappistenrit, gezinsfietstocht, Provinciale MTB- en fietshappening, Belgian Cycling Happening
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en de eigen organisaties.

•

Ieder lid verdient 15 punten bij deelname aan een eigen permanente route. Deze worden
voortaan in de voormiddag in groep gereden. In het clubblad vind je de juiste info over de
startplaats en het startuur.

•

In eigen georganiseerde, meerdaagse fietsreizen worden de voorziene punten en km alleen
toegekend tijdens weekends, feestdagen, of als er een BWB organisatie is, en indien dit op
voorhand goedgekeurd werd op de bestuursvergadering. Wie een reis organiseert kan dit via
een bestuurslid aanvragen op bestuursvergadering. Hiervoor zal dan ook reclame gemaakt
worden in clubblaadje.

•

Medewerkers aan eigen inrichtingen worden gratis ingeschreven en bekomen ook de voorziene
punten en km voor de rit. Inscannen is noodzakelijk.

•

Het niet met de fiets rijden van ritten is niet toegelaten tot het verkrijgen van punten.

•

Clubleden die met de volgwagen rijden op ritten aangeduid of goedgekeurd door het bestuur
krijgen een financiële bijdrage en hun km en punten.

•

Topritten: aan eenzelfde toprit kan men maar eenmaal per seizoen deelnemen en punten en
km behalen. Dit geldt ook voor permanente routes.

6.1.Cyclo
Voor het fietsen van Cyclo-ritten en permanente routes krijg je altijd punten als de organisatie
op de BWB kalender staat.

In onderstaande tabel staan de te verdienen punten per afstand:
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Afstand

Punten

Afstand

Punten

Afstand

Punten

10 tot 19km

1

80 tot 89 km

8

150 tot 159 km

15

20 tot 29 km

2

90 tot 99 km

9

160 tot 169 km

16

30 tot 39 km

3

100 tot 109 km

10

170 tot 179 km

17

40 tot 49 km

4

110 tot 119 km

11

180 tot 189 km

18

50 tot 59 km

5

120 tot 129 km

12

190 tot 199 km

19

60 tot 69 km

6

130 tot 139 km

13

200 tot 209 km

20

70 tot 79 km

7

140 tot 149 km

14

enz …

…

Deze puntentelling geldt voor alle ritten (zaterdagritten, permanente routes), met uitzondering van de
zondagmorgenritten, de eigen organisaties, de Provinciale MTB- en fietshappening en de Belgian
Cycling Happening.
Voor het rijden van een zondagmorgenrit wordt standaard 5 punten verdiend.
Voor het rijden van een eigen organisatie, de Provinciale MTB- en fietshappening en de Belgian Cycling
Happening worden 15 punten verdiend.

6.2.VTT
Voor het fietsen van VTT ritten krijg je altijd punten als de organisatie op de BWB kalender staat.
In onderstaande tabel staan de te verdienen punten per afstand:

Afstand

Punten

5 tot 44 km

5 punten

45 tot 64 km

10 punten

65 tot 99 km

15 punten

100 tot 150 km

20 punten

7.Laureaatschappen
Ieder jaar kunnen de leden aangesloten bij Cycling Vlaanderen laureaat worden door te voldoen aan de
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gestelde voorwaarden. De juiste voorwaarden zijn te vinden op de website http://www.cyclobike.be,
onder de knop laureaatschappen, of in ons clubblad in het begin van het zomerseizoen 2017.

7.1 Clublaureaten
7.1.1 Zomer Cyclo Clublaureaat
•

Men is zomer cyclo clublaureaat als men 350 punten heeft verdiend. Jongeren tot 15 jaar zijn
laureaat als ze 250 punten hebben.

•

Hiervoor krijgt men een bon met € 35,00 korting voor het clubsouper en een vernieuwing van
zijn vergunning bij WBV.

•

Een laureaat met 600 punten krijgt daarenboven op het einde van het seizoen een waardebon
voor kledij van € 20,00.

•

Een laureaat die 6.000 of meer km heeft gefietst krijgt op het einde van het seizoen nog eens
een waardebon van € 20,00.

•

Een laureaat die 20 ritten 100 + fietst, krijgt op het einde van het seizoen een waardebon van
€ 20,00.

•

De waardebonnen voor kledij zijn op naam, geldig zolang men clublid is, en mogen tot maximum
3 seizoenen opgespaard worden.

7.1.2 Zondagmorgenrit Clublaureaat
•

Iedere zondagmorgen, wanneer het weer het toelaat, wordt een fietstocht in drie verschillende
groepen gereden. De start heeft plaats aan het standbeeld van K. L. Ledeganck in het centrum
van Eeklo. Uitgezonderd op zondagen waarin vzw Wielercomité Eeklo zelf een WBV rit
organiseert.

•

Vanaf de aanvang van het seizoen start men stipt om 09.00 uur. Vanaf 1 mei wordt er gestart
om 08.30uur.

•

Het bestuurslid, verantwoordelijke van dienst, beslist of de rit al dan niet wordt gereden, deze
beslissing wordt genomen op de startplaats voor de rit. (bijv. in functie van de
weersomstandigheden, sneeuw, ijzel). Ook bij regen kan er gereden worden indien
verantwoordelijke dit beslist, en indien het de leden niet in gevaar brengt.
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•

Op de zondagen dat de club een eigen Cycling Vlaanderen organisatie heeft, telt die rit mee als
zondagmorgenrit. Startplaats en uur worden in het clubblad vermeld.

•

De deelnemers dienen de volledige afstand van de zondagmorgenrit in groep af te leggen en
samen in hetzelfde lokaal een rustpauze in te lassen halfweg de rit. De verantwoordelijke zal het
deelnameformulier van een stempel voorzien. Alle deelnemers zullen allen samen in Eeklo terug
aankomen, een uitzondering kan gemaakt worden voor diegenen die in de laatste km een
kortere weg naar hun woning nemen. Bij een dringende reden kan gevraagd worden aan de
kopman van dienst of een bestuurslid om een kortere weg te nemen.

•

De snelheid van de zondagmorgenrit wordt bepaald door verantwoordelijke van verschillende
groepen, zoals eerder omschreven. Naargelang de weersomstandigheden kan hiervan
afgeweken worden. In geen geval mag de kopman voorbij gestoken worden.

•

In geval van pech van één der deelnemers, wacht gans de groep op hem of haar.

•

Wie op het einde van het seizoen aan 30 of meer zondagmorgenfietstochten heeft
deelgenomen krijgt een waardebon voor kledij van € 20.00.

7.1.3 Zomer VTT Clublaureaat
Wie Provinciaal ( zie punt 7.2.2 ) VTT zomerlaureaat is, is eveneens zomer VTT Clublaureaat.

7.1.4 Winter Clublaureaat
•

Men is Winter Clublaureaat als men deelneemt aan 20 VTT en / of cyclo-ritten voorkomend op
onze clubkalender. Jongeren tot 15 jaar zijn laureaat bij het deelnemen aan 10 ritten.

•

De winter clublaureaten krijgen een bon met € 35.00 korting voor het clubsouper en een
vernieuwing van zijn (haar) vergunning bij WBV. Kids Clublaureaten krijgen daarenboven een
waardebon op naam voor kledij van € 20,00.

•

Voor de Winter Clublaureaten tellen enkel volgende ritten:
Alle VTT ’s en cyclo-ritten op de Kalender van de WBV Oost-Vlaanderen.
Door het bestuur geselecteerde ritten bij niet-WBV bonden en buiten de Provincie.
Eigen ingerichte clubritten.
De Jenevertocht.
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•

Bij geselecteerde ritten bij andere bonden en ritten buiten de Provincie moet het bewijs van
deelname ingevuld en gestempeld afgegeven worden binnen de drie dagen.

•

Wintercyclo's die georganiseerd worden door vzw Wielercomité Eeklo dienen in één groep
gereden te worden, na de rit word 2 euro betaald aan winterverantwoordelijke van dienst in de
door verantwoordelijke aangeduide handelszaak, tevens sponsor.

7.2 Provinciale Laureaten
7.2.1 Provinciaal Laureaat
Deelnemen aan minimum 30 Oost-Vlaamse organisaties, waaronder verplicht de Oost-Vlaamse Fiets- en
MTB organisatie,

7.2.2 Provinciaal Zomerlaureaat VTT
Wie deelneemt aan 15 veldtoertochten, waaronder verplicht de Oost-Vlaamse Fiets- en MTB
organisatie, wordt zomerlaureaat VTT. Om bovendien in aanmerking te komen voor de prachtige
naturaprijzen dient de laureaat persoonlijk aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van het Oost-Vlaams
Fiets- en MTB Weekend.

7.2.3 Provinciaal Kidslaureaat
Elke kid die deelneemt aan 15 Oost-Vlaamse kidsorganisaties in groep wordt laureaat.

7.2.4 Provinciaal Labellaureaat
Wordt al wie deelneemt aan 8 labelorganisaties van de Oost-Vlaamse Provinciale commissie voor
Recreatiesport (PCR).

7.2.5 Provinciaal Winterlaureaat
Wie deelneemt aan 20, 25, 30 of alle Oost-Vlaamse winter VTT ’s of cyclo-ritten, waaronder verplicht de
Oost-Vlaamse Fiets- en MTB happening, wordt bronzen, zilveren, gouden of platina winterlaureaat.
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Wie op het einde van het winterseizoen provinciaal winterlaureaat is, krijgt een bon met € 35.00
korting voor het clubsouper een vernieuwing van zijn vergunning bij WBV en een
waardebon op naam voor kledij van € 20,00.

7.3 Nationale laureaten
In 2017 is er het ESSO-laureaatscha Best of Belgian Cycle tour en het Lm-klassement.

7.4 Laureaat Permanente Routes
Minimum voor 600 km Oost-Vlaamse permanente routes fietsen. Elke permanente route mag maar
eenmaal per seizoen in aanmerking komen. Het seizoen start op 1 maart 2017 en eindigt op 30
september 2017. De richtlijnen voor de deelnemers Permanente Routes Oost-Vlaanderen en de routes
zijn beschreven in de “Uitgave Permanente Routes Oost-Vlaanderen.” Deze brochure is te krijgen op uw
vraag bij de voorzitter.

7.5 Getrouwheidslaureaat
Men is getrouwheidslaureaat als je Clublaureaat (zie p.t 7.1), of Provinciaal Laureaat (zie p.t 7.2)
of Regionaal of Nationaal laureaat (zie p.t 7.3) bij W.B.V. bent, of als clublid hebt deelgenomen aan
20 zondagmorgenritten of aan 20 Oost-Vlaamse zomer VTT ritten. Voor kids volstaan 15 zondag
morgen ritten of 10 zomer VTT ritten. Deze laureaten krijgen als beloning één waardebon van € 20
die in aftrek gebracht wordt bij de her inschrijving als clublid in het daarop volgend seizoen.

8.Website
Op onze website http://www.wielercomite.be kan je alle informatie vinden over uw prestaties en
nog veel meer. De Webmaster is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die daarop
verschijnen.
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9.Standen
Ieder lid kan via het clubblad en/of de website de stand bijhouden betreffende alle mogelijke
laureaatschappen die de leden kunnen behalen. Ook op de website kunnen de leden een lijst
bekijken met al hun gereden ritten.
Fouten en/of opmerkingen kan je altijd melden aan het bestuur.
In de clubstatistieken worden de afgelegde km genoteerd. Deze hebben geen belang om
clublaureaat te worden.

10. Kalender
Iedere maand wordt er door de kalendercommissie een lijst opgesteld met de ritten waar het
bestuur de voorkeur aan geeft. Heb je een rit die je graag op de kalender zou hebben gelieve dit
tijdig (1 maand vooraf) te melden aan het bestuur.

11. Geschillen
Het is de bedoeling dat iedereen op een plezante en sportieve manier zijn/haar hobby kan
uitoefenen. Indien er zich een probleem voordoet dan kan ieder lid dit best aan twee bestuursleden
met de nodige bewijzen dit kenbaar maken.
Het bestuur zal zeker dit probleem onderzoeken en de gepaste maatregelen treffen.

Filip Bruneel
Voorzitter vzw Wielercomité Eeklo
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