
Reglement 2022-2026 

De mensen de kans geven tot bewegen in een gezonde sfeer. 

Dit in een groep waar iedereen respect heeft voor elkaar. 

Dit lukt enkel mits het maken van enkele afspraken. 

Reglement geldt voor VZW De Nieuwenhovespurters. 

1. Wanneer ben je lid ? 

• Op het moment dat je ingeschreven bent via de site of een link doorgestuurd krijgt door Pascal De Luycker, en de club de betaling heeft 

ontvangen. 

• Inschrijven gebeurt in de maand december, tot en met 31 maart via een link op de site of doorgestuurd door Pascal De Luycker. 

 

2. Verzekering. 

• Je bent verplicht jezelf te verzekeren bij de door de club aangeboden verzekeringen. 

Voor het seizoen 2022/2026 zijn dit Vereecke en VWB gezinsverzekering. Andere verzekeringen worden niet aanvaard om reden van organisatie 

en aansprakelijkheid. 

 

3. In welke groep moet ik mij inschrijven? 

• Je kan in om het even welke groep inschrijven. A, B, C of D. 

• Je kunt in het seizoen 2022 pas in groep D inschrijven als man, als je reeds lid was van de club.  

• Groepen zijn onderverdeeld volgens prestatie en afstand van de rit. Men kan steeds veranderen van groep. Je kan dan geen kampioen meer 

worden (zie paragraaf “Kampioen”). 

 

4. Wat krijg ik als lid van de club? 

• Elke 5 jaar nieuwe kledij aan democratische prijzen na de kledijvoorstelling. (kledij kan steeds bijbesteld worden wanneer de club dit 

organiseert; tot 2 keer per jaar) 

• Verzekering (VWB of Vereecke, zie punt 2). 

• Kalender met alle data van de ritten en organisaties van de club. 

• Nieuwjaarsreceptie (niet in het jaar dat volgt op de kledijvoorstelling). 



• Elke 5 jaar een exclusieve kledijvoorstelling. 

• Voorbereide groepsritten op zondag zoals aangegeven op de kalender. 

• Volgwagen per groep met pechverhelping. 

• Verschillende klassementen. (zie punt 13) 

• Korting bij deelname weekenduitstap. 

• Verrassingsrit. 

• Souper om het seizoen af te sluiten. 

• Trofeeën voor kampioen en laureaten. 

• 50% korting op gescheurde kledij na val of ongeval. 

• Een up to date website waar vele weetjes en foto’s gepost worden www.nieuwenhovespurters.be 

 

 

5. Startplaats ritten 

• We starten altijd en eindigen altijd op de parking van Kon. Rac. Waregem Mirakelstraat Waregem, tenzij anders vermeld op de kalender. 

• Verlofperiode: zie kalender met de data van de ritten. 

• Tijdens de weekenduitstappen (niet verplicht deel te nemen) van de verschillende groepen wordt er een thuisrit voorzien voor de 

verschillende groepen. 

 

6. Men is verplicht om tijdens de ritten van de club de clubuitrusting te dragen. De club voorziet kledij voor alle seizoenen en weersomstandigheden 

(regenvest vrij te kiezen), dit uit respect voor de club en de sponsors. Bij verzuim zal men er op aangesproken worden. Bij herhaaldelijk verzuim zal 

men verzocht worden niet meer mee te rijden. Indien geen verbetering kan men van de ledenlijst geschrapt worden na overleg met het voltallige 

bestuur. (zie punt 14) 

 

7. De groepsleiders . 

 

• bepalen het tempo en zorgen voor de goede sfeer in de groep. 

• Ze doen de snelheid matigen als iemand in moeilijkheden is. 

• Doen de groep stoppen bij pech. 

• De groep vertrekt pas als iedereen vertrekkensklaar is. 

 

http://www.nieuwenhovespurters.be/


 

8. De wegcode dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. 

• -15 fietsers = op het fietspad 

• +15 fietsers = op de rechterhelft van de weg per 2 

• +50 fietsers = minimum 2 begeleiders met armband en geldig bordje + wagen voor en wagen achter met de juiste signalisatieborden. 

• http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/2fea42ac8b1b22e59ef8d5ea77aaf906/fietsersendewegcode.pdf (het volledige 

fietsreglement) 

 

9. Bij pech tijdens een rit van de club 

• Dient door iedereen gewacht te worden tot de pech verholpen is. 

• Het geleende materiaal wordt eerstdaags na de rit proper en in goede staat teruggebracht aan de chauffeur of groepsverantwoordelijke van 

de groep waar je de rit mee reed. 

• Bij onherstelbaar defect wordt de fiets opgeladen en kan men meerijden met de volgwagen. Men behoudt zijn rit. 

 

10. Bij ongeval : 

• Dient men zo snel mogelijk iemand van het bestuur en de verzekeringsmaatschappij, bij wie je hebt ingeschreven, te verwittigen. 

• Er is steeds een ongevallenformulier en verbandkist aanwezig in de volgauto van de groep. 

• Bij ernstig ongeval met gewonden of discussie dient de politie verwittigd te worden. 

• Politie 101. Ambulance 112. 

• Men behoudt zijn rit als het onmogelijk is om verder te fietsen. 

 

11.  Wanneer heeft men een geldige rit. 

• Er moeten 10 leden van dezelfde groep starten. De chauffeur wordt niet mee gerekend als lid in deze situatie.  

• Er dient gestart en aangekomen te worden op de parking (zie punt 5). 

• Bij overmacht (onherstelbare breuk tijdens de rit, zitten bij verkiezingen, helpen bij een organisatie van de club op zaterdag en/of zondag) 

behoudt men zijn rit. 

• Wanneer je de clubkledij dan toch 1 keer niet draagt wordt je rit niet als geldig erkend. 

 

http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/2fea42ac8b1b22e59ef8d5ea77aaf906/fietsersendewegcode.pdf


12. Nieuwe leden, met het doel de club te leren kennen, kunnen 2 maal meerijden bij een groep naar keuze. Daarna kunnen ze pas inschrijven tem 31 

maart of in het eerstvolgend seizoen.  

 

 

13. Klassementen 

• Laureaatschap 

➢ Alle leden die maximum 2 ritten hebben gemist zijn laureaat. 

➢ Dit in eender welke groep. 

• Kampioen 

➢ Maximum 2 ritten missen in zijn eigen groep, en tijdens de regelmatigheidsrit het dichtst het bepaalde gemiddelde, door 

lottrekking, benaderen. 

• Keizer 

➢ Je kan keizer zijn als je 3 keer opeenvolgend kampioen bent in je eigen groep. 

• Regelmatigheidsrit. 

➢ Wordt georganiseerd voor diegenen die maximum 2 ritten gemist hebben. Ze leggen een uitgepijld parcours af zonder uurwerk en 

“computer” op het stuur. (andere leden mogen, in groep, ook deze rit rijden). 

➢ De leden die deelnemen aan de regelmatigheidsrit dienen alleen te rijden. 

 

 

14. Aansprakelijkheid en uitsluiting. 

➢ De VZW en bestuur kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen tijdens de ritten en organisaties van de 

club. 

➢ Het reglement dient te worden nageleefd voor een goede werking van de club. 

➢ Wie zich niet aan het reglement houdt kan, na overleg met het voltallige bestuur en de groepsleiders, uit de club gezet worden. 

 

15.  Elektrische fietsen: 

➢ Elektrische fietsen worden toegestaan na goedkeuring van het bestuur. “opgevoerde fietsen” dienen verplicht een familiale verzekering af 

te sluiten naast de verzekering van de club. 

➢ Elektrische fietsen worden geacht het tempo van de groep te volgen. Haantjesgedrag zal onmiddellijk berispt worden. 



16. Organiseren van reizen en ritten buiten de club om. Het staat iedereen vrij om ritten en reizen te organiseren buiten de club om.  

➢ Let wel : Deze leden doen dit los van de club, met eigen gelden en volledig op eigen verantwoordelijkheid.  

➢ Privérekeningen kunnen nooit betaald worden met gelden van op de clubrekening. Penningmeester Claudine zal daar zeer streng op 

toekijken. 

➢ Daar de club nu vzw is kunnen alleen facturen, met vermelding van de BTW nr van de club, en geadresseerd aan de club, betaald worden. 

Dit kan alleen als de club de rit of reis organiseert. 

➢ Burgerlijke aansprakelijkheid van de club kan in deze dan ook niet aangesproken worden.  

➢ Kortingen die de club toekent aan de leden bij deelname aan een rit of reis, wordt dan in dit geval niet toegekend. 

 

Het bestuur wenst iedereen een sportief een prachtig seizoen toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


