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Rules of engagement
Algemeen
• MTGL stelt zich de beoefening van het wielertoerisme in al zijn
facetten ten doel. Ze tracht dit doel te bereiken door het inrichten van
wieleruitstappen individueel of in groep.
• MTGL bestaat uit fietsende leden (of toch mensen die een poging
doen tot…)
• De gewenste leeftijd voor lidmaatschap ligt tussen 12 en 77 jaar,
uitzonderingen zijn toegestaan.
• MTGL is tevens aangesloten bij de WIELERBOND VLAANDEREN,
alle aangesloten leden zijn dus tevens lid van de WBV.
• In de maand januari of februari heeft er een algemene
ledenvergadering plaats. Elk lid wordt tijdig in kennis gesteld van
de concrete datum van die vergadering zodat het lid zeker kan
aanwezig zijn.
• De vzw Mountainbike team Groot Leuven (MTGL) staat buiten elke
politieke en confessionele strekking. In titels, namen, opschriften
op fietsen en clubkledij van de aangesloten leden mogen geen
tekens of woorden, voorkomen, die aan politiek, ras of
geloofsbelijdenis herinneren.
• Alle inkomsten zijn ten voordele van de leden en de club.
• Wijzigingen in het clubreglement zijn mogelijk. De eventuele
wijzigingen worden besproken tijdens de bestuursvergadering en
worden nadien meegedeeld aan elk lid.
• Om de clubkas te spijzen wordt jaarlijks een nevenactiviteit
(spaghettiavond,….) georganiseerd. Elk lid wordt geacht hieraan
in de mate van het mogelijke deel te nemen zodat de kans op
welslagen maximaal is.
• Om geen enkele reden, bekende of onbekende, kan het bestuur
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen voor, tijdens of na
een rit. Deelname aan een inrichting geschiedt uitsluitend op
eigen verantwoordelijkheid.
• Ieder lid wordt geacht het reglement te kennen, en bij betaling van
het lidgeld hier ook mee akkoord te gaan.
• Het innen/betalen van lidgeld dient enkel en alleen om
administratieve en algemene onkosten te dekken en legt het
bestuur geen enkele burgerlijke verantwoordelijkheid op.
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• In alle andere zaken, die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist
het bestuur.
• Kritiek mag en moet, dit om de club nog te verbeteren waar nodig.
Kritiek naar de buitenwereld, wordt eerst binnen de club
besproken.

Bestuur
• Het bestuur is samengesteld uit minstens 3 leden, geen enkele
functie is bezoldigd.
• Het bestuur bestaat uit volgende functies: Voorzitter - secretaris –
penningmeester, aangevuld met 3 effectieve leden.
Voorzitter: Herbert Van Leemputten
Secretaris: Nico Torfs
Penningmeester: Wouters Roel
Ledenverantwoordelijke: Goris Eric
Johan Froonickx
Wim Vanderwegen
• Elk lid kan op eigen vraag toetreden tot het bestuur. Tijdens de
eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur een beslissing
nemen over de kandidatuur.

Lidmaatschap
• Een persoon, die wenst lid te worden van MTGL, stelt een
bestuurslid hiervan in kennis. Hij/zij geeft zijn/haar volledig adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres op. Daarna wordt
het lidgeld betaald. Het bedrag hiervan zal jaarlijks door het
bestuur worden bepaald.
• Het bestuur kan een verzoek tot lidmaatschap weigeren en tijdens
het seizoen een lid ontslaan. In dat geval is het lidgeld niet
terugbetaalbaar aan het betrokken lid.
• Een lid wordt aangesloten voor de duur van tenminste één
seizoen, evenwel kunnen er leden aangesloten worden gedurende
het seizoen, mits de betaling van het volledige lidgeld. Elk
betalend lid is automatisch aangesloten en verzekerd bij de
Vlaamse Wielrijdersbond. ( Voor verzekering zie website VWB)
• Alle betalingen binnen onze club dienen te gebeuren met
overschrijving. Dit zorgt voor een onbetwistbare boekhouding.
De betaling van het lidgeld voor volgend seizoen dient te
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•
•

•
•

gebeuren voor 1 februari 2011. Het rekeningnummer van onze
club: 001- 5376247- 01.
Ieder lid betaalt jaarlijks een bijdrage van 60 €. Dit bedrag kan
door de raad van bestuur worden aangepast.
Om aan de fietsuitstappen deel te nemen moet men lid zijn of
geïnteresseerd zijn om lid te worden. Iedereen krijgt de
mogelijkheid om aan een paar fietsuitstappen deel te nemen
zonder lid te zijn. Daarna moet hij/zij beslissen om al dan niet lid
te worden en zich in regel te stellen met het reglement van MTGL.
Bij aansluiting of bij wijziging ontvangt ieder lid via e-mail een
kopie van het rennersreglement.
Als een lid de club verlaat, wordt dit schriftelijk medegedeeld aan
het bestuur. Alle voordelen bekomen door het lidmaatschap
vervallen en men kan hier later ook geen aanspraak meer op
maken.

Kledij
• Uit respect voor alle sponsors zijn de leden die reeds over
clubkledij beschikken, verplicht deze kledij te dragen tijdens
clubritten. Geen clubkledij, geen terugbetaling!
• Nieuwe leden kunnen clubkledij tegen gunstige voorwaarden
aankopen.
• Het standaardpakket is verplicht aan te kopen en bestaat uit een
korte broek, truitje met korte mouwen, en een windstopper.
Andere kledingstukken zijn optioneel zoals lange broek, been- en
armstukken,….

Kalender
• MTGL zal gedurende het hele jaar door de sport beoefenen. Een
volledige kalender zal opgemaakt worden, en zal worden
medegedeeld aan de leden.
• De club zal tegemoetkomen in de kosten bij meerdaagse
activiteiten (minstens 3 dagen, in competitieverband of
georganiseerd door de club), voor de som van 50 EUR. Dit bedrag
kan men maar éénmaal in het seizoen ontvangen, ongeacht
meerdere deelnamen. De jaarlijkse stage van de club, valt hier
buiten.
• De kalender zal bestaan uit gewone ritten en sterritten. Gewone
ritten zijn vrij om aan deel te nemen, voor de sterritten wordt er
verwacht dat een maximum aantal leden aanwezig zijn.
• Voor de sterritten is er eveneens een terugbetalingssysteem met
een maximum van 25 EUR / seizoen namelijk:
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1 sterrit  2,5 EUR

Superbiker
• Op het einde van het seizoen kan de club 5 recreatieve leden
belonen die een bijzondere inspanning geleverd hebben voor de
club. De club zal hier jaarlijks een waardevolle prijs aan
vastkoppelen. Om deze trofee een zeker prestige mee te geven zal
er tevens een zware inspanning gevraagd worden aan de
kandidaten. Het kleinood verandert van eigenaar als men meer
dan 10 sterren heeft verdiend. Deze sterren kan men verdienen
door het rijden van sterritten of het deelnemen aan:
•
•
•

een meerdaagse (minstens 3 dagen)
de spaghettidag
de clubstage

1 ster
1 ster
1 ster

Indien er op het einde van het seizoen meer dan 5 renners zijn
die 10 sterren hebben verdiend zullen enkel de 5 eerst
geklasseerden hun prijs ontvangen.
Bij een ex aequo zal men eerst rekening houden met:
•
•
•
•

het reële aantal gereden sterritten,
daarna deelname aan de clubstage,
daarna deelname aan de spaghettidag,
daarna zal loting de winnaar bekend maken.

Praktische afspraken en allerlei
• Elke zondag vertrekken we OP HET AFGESPROKEN TIJDSTIP. Het
uur van VRT één teletekst is het juiste uur.
• E-mail en het forum van de website van de club is the preferred
way to communicate.
• Voor elke sterrit zal er een lijst met aanwezigen worden
opgemaakt, waar later de terugbetalingen op worden gebaseerd.
• De club doet veel voor zijn leden, dus de club verwacht ook een
zekere loyaliteit jegens de club. Onkosten die worden gemaakt
voor de club, zullen eerst besproken worden met het bestuur. Het
bestuur beslist of deze kosten mogen worden gemaakt. Kosten
die gemaakt zijn zonder akkoord, zijn voor eigen rekening, en
kunnen later niet verhaald worden op de club.
• De naam van de club die moet vermeld worden bij inschrijving is:
CONNECTIONS MOUNTAINBIKE TEAM
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Way to bike
• Het verkeersreglement dient te allen tijde nageleefd te worden.
• Het bestuur van MTGL heeft het recht om iemand het deelnemen
aan een rit te verbieden, indien betrokken persoon niet behoorlijk
in staat is om de rit te rijden omdat hij/ zij onder invloed is van
drank of de rit wil aanvangen met opvallend gebrekkig
materiaal….
• Door pech of andere oorzaken achterop geraakte leden worden
geholpen door de ganse groep. Bij bandenpech of enig ander
materiaalpech zal de volledige groep wachten tot de herstelling is
uitgevoerd of de persoon moet duidelijk het signaal gegeven
hebben om door te mogen rijden.
• Wij vragen u met aandrang om tijdens de uitstappen geen
zwerfvuil langs de openbare weg achter te laten.
• Het is verplicht een valhelm te dragen tijdens de rit.
• We proberen onze club en onze sport te promoten naar de
buitenwereld. We verwachten van onze leden dat we ze regelmatig
te zien krijgen, zowel op als naast de fiets. Op die regelmaat is
geen concreet getal geplakt, omdat we rekening willen houden
met familiale toestand, andere verplichtingen, ziekte, blessures
e.d..
• Een minimum aan reparatiemateriaal is echt nodig. Ga je voor
langere afstanden (marathons), zorg er dan voor dat je grotere
problemen ook zelf kan herstellen.

