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INTERN REGLEMENT ‘MUNTE cycling team’ 

 

 
 
Aansluiting 
 

 Het jaarlijks lidgeld (periode 1 januari t.e.m. 31 december) wordt jaarlijks door het bestuur bepaald.  
  

 Men is pas lid vanaf het moment dat het lidmaatschap is betaald en WBV-formulier alsook verklaring 

lidmaatschap zijn ingevuld en afgegeven aan de ledenverantwoordelijke of aan een ander bestuurslid. 
 

 De basisactiviteiten (clubritten) zijn uitsluitend  voorbehouden aan leden: niet-leden zijn toegelaten op 
deze activiteiten mits toestemming van het bestuur. 

 
 

Verzekering 
 

 Leden zijn verzekerd vanaf het ogenblik dat het lidmaatschap is betaald en het verzekeringsformulier 
(WBV) ingevuld en is verstuurd. 

 
Voor de details van de polis, zie: http://www.wielerbondvlaanderen.be/  

 

 De in het jaarlijkse lidmaatschap inbegrepen verzekering bestaat uit: 
o een ongevallenverzekering,  
o een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en  
o een rechtsbijstandsverzekering.  
 

De verzekering dekt echter niet de eigen stoffelijke schade (beschadiging of diefstal fiets). Voor zover een 
lid ook zijn eigen stoffelijke schade wenst te verzekeren, zal hij hiertoe zelf de nodige initiatieven dienen te 

nemen. 
 

 In geval een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de 
verzekeringspolis dient hij binnen 24 uur contact op te nemen met iemand van het bestuur, die in 

samenspraak met het lid de nodige formaliteiten zal vervullen.  
  

 Een kopie van de polis is aanwezig bij het bestuur, die te allen tijde geraadpleegd kan worden. 
 
 
Kledij 
 

 Bij aansluiting is ieder lid gehouden een clubuitrusting aan te kopen. De samenstelling van de 
clubuitrusting (basispakket) wordt door het bestuur  vastgesteld. 

 
 Ieder lid is verplicht om tijdens de ritten de meest recente kledij van de club te dragen tenzij de clubkledij 

door slijtage of ongeval te kort schiet op het vlak comfort, verkleuring en hygiëne. Het bestuur neemt 
terzake een beslissing.  
 

 Ongeacht de weersomstandigheden, dient de clubkledij zichtbaar te zijn 
 

 De geleverde kledij wordt eigendom van het lid na betaling. Kopen voor niet-leden of doorverkopen is niet 
toegestaan. 

 
 De verantwoordelijkheid betreffende de goede staat en onderhoud van de kledij wordt volledig door het lid 

gedragen.  
 

 Een lid kan bijkomende clubuitrusting aankopen. Munte Cycling Team legt hiervoor jaarlijkse 

bestelmomenten vast. Hiervoor dient men contact op te nemen met een bestuurslid die deze taak op zich 
neemt. 

http://www.wielerbondvlaanderen.be/wielergids/ongeval.aspx
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Op de weg 
 

 Leden die deelnemen aan de clubritten dienen stipt de wegcode na te leven. Ze zullen steeds de nodige 

hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers. 
 

 De club en de leden volgen nauwgezet de verkeersregels voor het gebruik van de openbare weg: zie 
artikel 43bis verkeersreglement: “fietsers in groep” (http://www.wegcode.be) 

 
 Bij overtredingen van de wegcode waarbij een lid geverbaliseerd wordt, zal hij zelf instaan voor de 

strafrechtelijke sancties (boete, …). De club draagt hierin geen verantwoordelijkheid. 
 

 In het belang van ieders veiligheid wordt het dragen van een valhelm verplicht. Wie geen valhelm draagt, 
zal niet op de clubritten worden toegelaten. 

 
 De fietsen dienen, zoals voorgeschreven door de wegcode, perfect in orde te zijn. 

 

 Richtlijnen van de wegkapiteins en of bestuursleden dienen te allen tijde gevolgd te worden 
 

 Bij ongunstige weersomstandigheden wordt er onderling beslist of er al dan niet gereden wordt. Bij 
betwisting beslist het bestuur met de veiligheid van de hele groep voor ogen. 

 
 Bij defect stopt iedereen onmiddellijk. De wegkapiteins zorgen ervoor dat het wegverkeer zo weinig 

mogelijk gehinderd wordt. 

 
 Afval van voeding wordt niet op de openbare weg gegooid!  

 
 Bij clubritten wordt als één groep gestart onderweg blijven we als één groep samen. Clubleden die van de 

groep wegrijden doen dit op eigen risico en buiten de verantwoordelijkheid van de club. Indien door 
omstandigheden te wijten aan het parcours van de rit (vb. lange klim, …) de groep uiteenvalt, dient de 

wegcode gevolgd te worden die dan van toepassing is en zal  ernaar gestreefd worden om, zodra dit 
mogelijk is, opnieuw als één groep te fietsen. 

 
 De groep blijft steeds samen. Iedere deelnemer is ertoe gehouden zijn snelheid aan te passen aan een 

tempo dat iedereen kan volgen, de slagzin “SAMEN UIT, SAMEN THUIS” indachtig. 
 

 De clubuitstappen gaan door onder de leiding van de ritleider, hierin bijgestaan door de bestuursleden en 

wegkapiteins. 
 

 De ritleider kent de weg en het aantal kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid 
en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samen blijft.  

 
 Bestuurleden of wegkapiteins zullen gebruik maken van een signaal of instructies om de groep te 

hergroeperen of te laten vertragen in geval van risico op ongevallen of wanneer de groep uit elkaar 

gevallen is. 
 

 Wanneer meermaals niet ingegaan wordt op aanwijzingen van de wegkapiteins-bestuursleden of van de 
ritleider zullen (indien nodig) gepaste sancties genomen worden door het bestuur. 
 

 Wie aan de start verschijnt in andere kledij dan de clubkledij, zal worden gesanctioneerd.  

Er kan beslist worden door het bestuur dat het desbetreffend lid wegens de niet-conforme kledij niet tot de 
clubrit wordt  toegelaten. 

 
 
Programma en rittenschema 
 

 Door het bestuur wordt een volledig programma (jaarkalender) opgesteld: dit programma kan 

geraadpleegd worden op onze website www.muntecyclingteam.be   
 
 Het rittenschema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille 

van veranderende weersomstandigheden, andere organisaties op het parcours,… 
 

 De vertrektijden zullen STRIKT nagekomen worden zoals vermeld op het programma/site. 

http://www.wegcode.be/
http://www.muntecyclingteam.be/

