
 

 

WTC DE SCHAPEKOPPEN - Huishoudelijk reglement 2021 
 
 
1. Clubactiviteiten 
 
1.1. In overeenstemming met haar statuten organiseert de club voor haar 
leden een aantal activiteiten om het wielertoerisme te bevorderen onder de 
naam ‘WTC De Schapekoppen’. 
 
1.2. De diverse activiteiten worden aangekondigd in het jaarlijkse 
programmaboek en zijn eveneens terug te vinden op de website. 
 
 
2. Lidmaatschap 
 
2.1. De vereniging heeft zowel actieve als steunende leden. 
 
2.2. Iedereen vanaf 14 jaar die het lidgeld betaalt kan toetreden tot de club 
als actief lid mits het naleven van de geldende reglementeringen. 
 
2.3. Het lidmaatschap geldt per fietsjaar en gaat in wanneer het correct 
ingevulde aansluitingsformulier en lidgeld bezorgd is aan de club. 
 
2.4. Elk lid krijgt jaarlijks een e-mail van de club met verzoek om het lidgeld te 
betalen binnen een vooropgestelde termijn. Men is pas lid als het bedrag 
overgeschreven is op de clubrekening met nr BE74 6528 4535 7207 en met 
vermelding van ‘Naam’ en ‘Lidgeld 202x’ 
 
2.5. Het lidgeld voor fietsende leden bedraagt 70€ (inclusief 32€ voor de 
verzekering Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)) en 15€ voor steunende leden 
(exclusief verzekering VWB). 
 
2.6 Lidmaatschap bij de VWB laat toe om het attest ziekenfonds voor de 
sportpremie te bekomen. Ieder clublid die de VWB bijdrage betaald heeft kan 
hiervoor zelf het attest downloaden van de VWB site om dit formulier te 
bekomen. Op vraag van het clublid kan de secretaris van de club dit formulier 
bezorgen. 
 
2.7. Kandidaat leden mogen op eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan 
maximum drie club- of polderritten als proef, alvorens zich aan te sluiten. 
 
2.8. Nieuwe leden dienen bij aansluiting minimaal een basispakket clubkledij 
(broek en trui) aan te schaffen volgens de gangbare prijzen. 
 



 

 

2.9. Door lid te worden verklaar je jezelf akkoord met het huishoudelijk 
reglement en respecteer je dit maximaal.  
 
2.10. Een lid dat zich niet houdt aan de regels van het reglement of de goede 
naam van de club in het gedrang brengt kan door het bestuur gesanctioneerd 
in overeenstemming met de statuten van de vereniging.  
 
 
3. Clubkledij 
 
3.1. De leden dragen de clubkledij (minimaal broek en trui) zichtbaar tijdens 
de voor het clubklassement tellende ritten. Dit is belangrijk om het clubgevoel 
te onderstrepen en als promotiemiddel voor de sponsoren. 
 
3.2. De clubkledij wordt aangekocht aan kostprijs zoals weergegeven in een 
jaarlijkse prijzentabel. 
 
3.3. Op het einde van elk jaar wordt telkens een algemene bestelling 
geplaatst voor de clubleden. Tijdens het seizoen is dit slechts mogelijk indien   
er een minimaal aantal stuks besteld kunnen worden.   
 
 
4. Ritten 
 
4.1. Het bestuur maakt jaarlijks een programma op van ritten voor het nieuwe 
seizoen. Deze worden opgenomen in het programmaboek alsook op de 
website. 
 
4.2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen clubritten, polderritten, semi-
klassiekers en dagritten in eigen organisatie. Verder is er ook een 
pinksterweekend en een zomerclubreis voorzien. 
 
4.3. We rijden in 2 groepen. Groep A is bedoeld voor de leden van wie het 
net iets sneller mag (richtsnelheid gemiddeld 30 à 32 km/u). Groep B doet het 
wat kalmer aan (richtsnelheid gemiddeld 28 à 30 km/u). 
 
4.4. Het officiële programma loopt van maart t.e.m. september. In maart 
fietsen we op zaterdagnamiddag en op zondagmorgen. Van april t.e.m. 
september komt daar bovenop ook nog een rit op woensdagavond. 
 
4.5. Van oktober t.e.m. februari wordt er alvast ook gefietst op 
zaterdagnamiddag. Vaak wordt er ook gereden op woensdagen en 
zondagen. Hiervoor is geen programma voorzien, maar er wordt onderling 
afgesproken. Bij voorkeur fietsen de twee groepen dan samen. 
 



 

 

4.6. Eventuele wijzigingen aan het programma worden door het bestuur 
medegedeeld per e-mail aan alle leden. 
 
4.7. De ritten vertrekken stipt op het uur zoals vermeld in het programmaboek 
en steeds op het dorpsplein in Nieuwkerken-Waas, tenzij anders 
aangekondigd. 
 
4.8. Alle leden fietsen met maximaal respect voor de geldende 
verkeersregels. 
 
4.9.  Het dragen van een fietshelm is verplicht. 
 
4.10. Ons motto is ‘samen uit, samen thuis’  
Iedereen wordt geacht zich hiernaar te gedragen. 
 
4.11. In de polderritten is een ‘Vrij gedeelte’ opgenomen waar een vrije 
snelheid voorzien is. Elkeen beslist op eigen verantwoordelijkheid om hier 
aan deel te nemen. Op het einde van het vrij stuk wordt er gewacht tot de 
volledige groep terug samen is, om de rit dan samen verder uit te rijden. 
 
4.12. Bij materiaalpech onderweg van een van de leden stopt de ganse groep 
en wordt er pas verder gereden wanneer het probleem opgelost is. Elk lid 
wordt verondersteld voldoende ‘herstelgrief’ met zich mee te brengen, te-
meer er geen volgwagen voorzien is. 
 
 
5. Klassement 
 
5.1. Van alle actieve leden wordt een clubklassement opgemaakt voor het 
seizoen (mrt - sept) op basis van een puntensysteem. 
 
5.2. Per rit worden volgende punten toegekend: 
- Clubrit/ polderrit: 1 punt 
- Semi-klassieker/dagrit/fietsweekend/ rit clubreis: 2 punten 
 
5.3. De aanwezigheden worden genoteerd bij de start van elke rit. Op basis 
hiervan en de geleverde prestatie worden achteraf de verdiende punten 
berekend. 
 
5.4. Om een punt te verdienen moet minimaal de helft van een rit uitgereden 
worden, afgezien van ziekte of pech. 
 
5.5. Een punt wordt slechts toegekend wanneer minimum 2 personen aan de 
rit deelgenomen hebben. 
 



 

 

5.6. In geval van slechte weersomstandigheden dient er minstens één uur 
gefietst te worden om een punt te verdienen. 
 
5.7. Tweemaandelijks wordt een tussenklassement opgemaakt en verdeeld 
per e-mail aan alle leden. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor controle van de 
correctheid van de gegevens. Zonder verder tegenbericht wordt akkoord 
verondersteld over de puntentoewijzing. Bij niet akkoord wordt door de 
betrokkene een argumentatie overgemaakt aan het bestuur die nadien een 
beslissing zal nemen. 
 
5.8. Wie op het einde van het seizoen de meeste punten verdiend heeft is 
clubkampioen. 
 
5.9. Laureaten worden gehuldigd en ontvangen een aandenken of 
onderscheiding. 
 
 
6. Verzekering 
 
6.1. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  
 
6.2  Door het lidmaatschap bij WTC De Schapekoppen is ieder lid die 
hiervoor de bijdrage heeft betaald aangesloten bij VWB. Hij/zij kiest voor de 
groepsaansluiting of een individuele aansluiting. 
 
6.2. Ieder clublid dat gekozen heeft voor de groepsaansluiting van WTC De 
Schapekoppen is hierdoor verzekerd bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB), 
en dit 24u op 24u, voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen 
en rechtsbijstand, ook in het buitenland, ook als je alleen fietst en ook op alle 
recreatieve organisaties.  
Een clublid dat kiest voor een individuele aansluiting bij VWB, dient ook te 
voldoen aan punt 6.7 van dit hoofdstuk. 
 
6.3. Ieder clublid heeft via VWB recht op een gratis pechverhelping. Dit geldt 
voor recreatieve, sportieve en woon/werk fietsers. Alle types van fietsen 
vallen onder deze bijstand. Het nummer van de fietsbijstand is 0800-787.62 
in België en +3225419159 in het buitenland. 
 
6.4. Alle informatie m.b.t. het begrip ongeval en de verzekering bij de VWB is 
terug te vinden op de webpagina: www.vwb.be. 
 
6.5. Bij ongevallen of kwetsuren wordt het ongevalsaangifteformulier (te 
vinden op de site WWW.vwb. zo snel en zo correct als mogelijk ingevuld door 
het slachtoffer en overhandigd aan de clubsecretaris die het na handtekening 
rechtstreeks zal overmaken aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. 



 

 

 
6.6. Alle administratie, rekeningen, onkostennota’s, bewijsstukken, enz. 
dienen zorgvuldig bijgehouden te worden door het slachtoffer. 
 
6.7. Het is de clubleden toegestaan om te kiezen voor een individuele 
aansluiting VWB en/of een eigen specifieke verzekering die de risico’s van de  
clubactiviteiten dekt, af te sluiten. Bij aanvang van het lidmaatschap stelt 
iedere clublid hiervan WTC De Schapekoppen op te hoogte en geeft de 
specifieke gegevens door. De jaarlijkse verlengingen vallen uitdrukkelijk 
onder de verantwoordelijkheid van het betrokken lid. Om ieders privacy te 
respecteren stemt WTC De Schapekoppen in met het stilzwijgend karakter 
van deze verlengingen onder de individuele verantwoordelijkheid van het lid. 
 
 
7. Gegevensbescherming 
 
7.1. WTC De Schapekoppen verzamelt en beheert uw persoonsgegevens 
voor de organisatie van clubactiviteiten volgens de geldende privacyregels in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG / GDPR) van 25 mei 2018. 
 
7.2. De privacyverklaring van WTC De Schapekoppen is te raadplegen in het 
programmaboek en op de site www.deschapekoppen.be 
 
 
8. Suggesties 
 
8.1. Voorstellen en suggesties kunnen door elk clublid ingediend worden bij 
een van de bestuursleden. Dit mag anoniem gebeuren. 
 
8.2. Deze voorstellen en suggesties zullen besproken worden op de 
eerstvolgende bestuursvergadering na indiening. 
 
 

http://www.deschapekoppen.be/

