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Intern clubreglement fietsseizoen 2020
1. Door zijn aansluiting bij de club verbindt elk lid zich ertoe een vergunning wielertoerist /VTT · 2020 af
te sluiten via Cycling Vlaanderen. Lidgeld 28 euro individueel, familievergunning 33 euro. Deze betaling
dient te gebeuren via de website van WBV. Gelieve na te zien of alle gegevens in orde zijn.
a. met deze vergunning is men 24/24 gedurende het ganse jaar verzekerd voor "burgerlijke
aansprakelijkheid, incl. rechtsbijstand" t.o.v. derden, wanneer men als wielrijder door zijn eigen fout
schade aan een ander persoon aanbrengt. Er wordt echter een geïndexeerde vrijstelling (franchise) van
EUR 123,95 toegepast en indien men een familiale verzekering heeft moet aan deze als prioritaire
verzekeraar ook aangifte gedaan worden.
b. deze vergunning bevat ook een persoonlijke ongevallenverzekering (franchise van € 25 per
schadegeval). Hierbij wordt dan een uitkering uitbetaald voor lichamelijke schade die men zelf oploopt
bij het veroorzaken van een ongeval (details zie document Cycling Vlaanderen)
2.Het clublidgeld voor het seizoen 2020 werd vastgelegd op € 25,00. De mogelijkheid bestaat erin om
via het ziekenfonds van het lid, indien voorzien, hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling te genieten. Er
dient géén wekelijkse bijdrage per rit te worden betaald. Vóór de start van iedere clubrit bevestigt
iedere deelnemer zijn aanwezigheid met zijn handtekening op de voorziene lijst. Indien dit niet gebeurd
kunnen er problemen met de verzekering zijn indien er zich een ongeval voordoet. De clubleden zullen
zich kunnen inschrijven via het clubsecretariaat. De betaling van 25 Euro dient te gebeuren door
overschrijving op het iban-nummer BE89 3630 1359 4285 BBRU BE BB van vzw Sportcomité Astene.
3. Elk clublid is verplicht om in de volledige nieuwe clubuitrusting te fietsen zo niet zal de persoon niet
starten met de rit! Het dragen van een fietsvalhelm is verplicht. .Nieuwe leden kunnen de kledij
bestellen bij het verantwoordelijke bestuurslid. ( Serge Simoens) . Andere kledij wordt toegestaan mits
toestemming van het bestuur.
4.Het clublid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van de andere clubleden en zich te
houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg én
deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband. Zie art.43bis uit
wegcode
5.Alle moedwillige inbreuken op de wegcode, zoals bedoeld in punt 4 hierboven, en het deelnemen
onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, kunnen het clublid persoonlijk aansprakelijk
stellen bij eventuele ongevallen.
6.Elke zondagvoormiddag wordt er een rit georganiseerd tussen de 50 km en 85 km. Seizoen 2020start
op zondag 01/03/2020 en eindigt op zondag 18/10/2020. Minstens 2 weken op voorhand zullen de
ritten aan alle leden worden meegedeeld aan de hand van een schema opgesteld door het bestuur. Alle
clubleden kunnen ritten indienen. Er wordt steeds in groep per twee gefietst met aandacht voor de
wegcode, dus rechts van de weg De wegkapiteins zullen instaan voor het goed verloop van de ritten. De
snelheid zal beperkt gehouden worden en wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van het parcours
zodat iedereen kan volgen. Op moeilijkere stroken kan elkeen zijn eigen tempo rijden, rechts van de
weg, maar op het einde van die stroken, moet er gewacht, rechts van de rijbaan, worden tot een
volledige hergroepering. De meefietsende bestuursleden zullen waken over de correcte uitvoering
hiervan. De groep zal steeds gevolgd worden door een wagen. Wie pech heeft, kan beschikken over een
reservewiel van de club. Er wordt bovendien steeds gewacht op de persoon met pech. Het gebruikte
reservewiel moet de eerstvolgende rit onverwijld terug afgegeven worden aan een bestuurslid.

