Wijnegem, postdatum

Welkom bij de wielerclub Wijnegem Bicycle Club vzw (WBC).
U bent lid van de club of u wenst dit te worden. Wel we zullen u in enkele regels vertellen wat
u van onze club mag verwachten en aan welke regels de leden gebonden zijn.
1. Aansluitingsprijs:
Het lidmaatschap van de club bedraagt 25,00 euro. Hierin zit geen verzekering begrepen. U
dient eerst in het bezit te zijn van een persoonlijke of familiale verzekering. (zie invulstrook
als bijlage). Indien je gezinsleden ook wil aansluiten, betaal je hiervoor 10,00 euro per
persoon. Het lidgeld voor jongeren – 21jaar wordt vastgesteld op 10€.
Onze club is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Onze leden zijn echter vrij
bij deze organisatie aan te sluiten. Voordeel is wel dat in de 30,00 euro, die je betaald als
lidmaatschap van deze bond, een verzekering voor lichamelijke schade is inbegrepen.
Momenteel sluit je voor dit bedrag heel het gezin aan bij de bond. Ook hiervoor ontvang je
een lidkaart.
De cluboutfit is verplicht. Deze is samengesteld als volgt: Voor een trui korte mouw vragen
we 35,00 euro, lange mouw 65,00 euro, windstopper 50,00 euro, korte broek 65.00 € en
wintervest 80,00 euro. Dit geeft een totaal van 295,00 euro.
De pakketprijs van 150 € voor de volledige outfit wordt gehandhaafd zolang de voorraad
strekt.
Deze prijzen kunnen worden verhoogd in verhouding met de door de club betaalde som bij de
bestelling van nieuwe kledij.
Alleen wanneer de volledige outfit wordt gekocht, geldt het principe van de terugbetaling van
2,00 euro per gereden rit in de volledige outfit met een maximum van 60,00 euro per jaar.
(Ook mountain-biken van november tot en met februari bij de VWB komt in aanmerking).
Voor bestelling en afhaling af te spreken met Hendrik Dieltiens, Voetbalstraat 37, 2110
Wijnegem. Tel: 03.353.15.32.
2. Lidmaatschap:
Als lid van WBC krijg je iedere maand het clubnieuws toegestuurd. In deze nieuwsbrief staan
naast de tochten die door de toeristenleiders zijn uitgekozen, mededelingen en
nevenactiviteiten van de club. Als lid van de VWB ontvang je zes tijdschriften “Vlaamse
wielrijder & biker” in de bus. De verzekering die in het inschrijvingsgeld begrepen is, dekt
niet alleen ongevallen tijdens de uitstappen met de club maar ook ongevallen die bijvoorbeeld
op training zouden voorvallen. Je ontvangt een lidkaart waarmee je punten kunt vergaren in
alle fietstochten die in samenwerking met deze bond worden georganiseerd.

3. Clubindeling en bestuur:
De club rijdt op zondagmorgen een door de toeristenleider uitgestippelde rit. Op zaterdag
wordt nu en dan een VWB semi- of klassieker gereden in clubverband. De club is ingedeeld
in een A en een B-ploeg. Bij de A-ploeg is de maximum snelheid 28 km/u en bij de B-ploeg
25 km/u. Alles hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden. Het bestuur is momenteel
samengesteld uit een voorzitter en secretaris. (U vindt de namen onderaan deze brief), een
ondervoorzitter, penningmeester, materiaalmeester, feestbestuurder en 2 toeristenleiders.
4. Mededelingen:
Het dragen van een valhelm is verplicht. Ook het naleven van de wegcode is verplicht. De
toeristenleider bepaalt de route die gereden wordt. Indien hij niet aanwezig is, zal een aan te
duiden lid (ritpeter) deze taak overnemen. Bij meerdaagse fietstochten georganiseerd of
erkend door het bestuur van de club, wordt aan de leden die deelnemen een financiële
tegemoetkoming gegeven. Voorwaarde is echter dat de deelnemer minstens één jaar lid is en
gedurende dit jaar heeft geholpen bij een activiteit die door de club wordt georganiseerd.
5. In te leveren gegevens:
Naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum en telefoonnummer. Eventueel E-mail adres
indien het clubnieuws u via dit medium mag worden toegestuurd. Gelieve onderstaande
strook bij één van de bestuursleden ingevuld in te leveren ook al heb je bepaalde gegevens
reeds verstrekt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Voornaam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Geboorteplaats en datum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Polisnummer persoonlijke of familiale verzekering:
Naam verzekering:
Wenst lid te worden van Vlaamse Wielrijdersbond: ja / nee (1)
Betaald 25,00 euro of 55,00 euro (1) cash of op de bankrekening (1).
Handtekening:
(1)schrappen wat niet past.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijlage 1:

W.B.C. Rijgedragingen
De toeristenleiders vragen uw aandacht voor volgende punten:
1. Eerbiedig steeds de wegcode. Zo de weg het toelaat met 2 renners naast elkaar rijden
(niet met 3 man)
2. De 2 kopmannen vooraan moeten steeds op gelijke hoogte fietsen. De snelste kopman
moet zich schikken naar zijn collega kopman.
3. Nooit onnodig plots remmen of zwenken. In de groep steeds de handen aan het stuur en
op een lijn blijven.
4. De 2 kopmannen dienen steeds het peloton te verwittigen bij mogelijke obstructies of
putten in de weg. Roepen en de plaats van de hindernis met de hand aanwijzen.
5. Op bochtige wegen het tempo minderen, en na een bocht langzaam optrekken
6. Bij het naderen van een slechte weg of smalle fietspaden of een dorpskom vaart
verminderen om risico's te vermijden. Denk er aan, vanaf de derde rij ziet men niets van het
wegdek.
7. Voor rode lichten en voorrangswegen stoppen en nadien niet versnellen voor iedereen over
is.
8. Voor het bepalen van de snelheid, zie de algemene instructies of de aanwijzingen van de
Toeristenleiders.
9. Een valhelm is wettelijk niet verplicht, maar gezien onze ervaringen toch verplicht op
clubuitstappen.
10. Regelmatig de staat van de remmen en banden nazien.
11. Iedereen is verplicht een verzekering te hebben, een familiale of evenwaardig.
12. Tijdens de clubuitstappen op zondag of zaterdag dient men de clubuitrusting te dragen.

Secretariaat Wijnegem Bicycle VZW
p/a Paul Van Dael
J.B. Pittoorsstraat 31
2110 Wijnegem
033538856
E-mailadres secretaris: wijnegembicycleclub@telenet.be

