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. Intern clubreglement fietsseizoen 2019 – vervolg
7.Alle op het rittenschema van de club vermelde zondagritten en zaterdagritten tellen
mee voor het clubklassement. De ritten moeten uitgereden worden behalve in geval van
overmacht (pech, ongeval,…). Op het einde van het seizoen wordt er een individuele
rangschikking opgemaakt van alle verreden ritten vermeld op het rittenschema van de
club. Diegene met het meest aantal gereden ritten is de clubkampioen. De andere
clubleden worden gerangschikt op basis van het aantal gereden ritten. De eerste 10
laureaten worden op het einde van het seizoen gehuldigd tijdens het jaarlijks banket, hun
aanwezigheid wordt dan ook door het bestuur op prijs gesteld.
8.Alle leden zijn geacht de geldende clubreglementen, de bevelen en/of de richtlijnen van
het bestuur of de wegkapiteins te volgen. Bij overtreding of het negeren hiervan en in elk
geval wanneer een lid door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften en/of zijn
gedrag schade berokkent aan de goede naam of de goede werking van de club, het
bestuur en/of de sponsors zal het bestuur in onderling overleg en na de betrokkene te
hebben opgeroepen en gehoord, één van de volgende sancties kunnen opleggen:
waarschuwing, berisping, blaam of uitsluiting uit de vereniging.
9.Geschillen, voorstellen of klachten en opmerkingen worden steeds aanvaard bij de
secretaris of de voorzitter van de club, waarna deze door het bestuur zullen behandeld
worden.
10.Dit clubreglement ligt steeds ter inzage bij de secretaris en is terug te vinden op de
website van de club.
Bij het begin van het fietsseizoen 2019 op 03/03 wordt elk clublid geacht het
clubreglement te kennen en te respecteren.
11.Het Bestuur van vzw Sportcomité Astene kan niet verantwoordelijk gesteld worden ·
voor gebeurlijke ongevallen.
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