
Intern reglement 2021 VWT Geluveld vzw. 
 
Artikel 1: Algemeen. 
 
Vrije Wielertoeristen Geluveld vzw is een vereniging zonder winstoogmerk of vzw die tot             
doel heeft het wielertoerisme, mountainbiken en het recreatieve fietsen te promoten (zie            
maatschappelijk doel in de statuten). De club doet dit door zelf recreatief te fietsen op               
welbepaalde tijdstippen en door zelf recreatieve fietstochten te organiseren. 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit een: 

● voorzitter,  
● ondervoorzitter,  
● secretaris,  
● hulpsecretaris, 
● penningmeester. 

die allemaal een welbepaalde taak hebben die ook te vinden is op www.vwt-geluveld.be.  
Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering bestaande uit effectieve leden. Deze            
Algemene Vergadering komt minstens één maal in het jaar samen in de maand januari. 
Ieder toegetreden lid dat in orde is met zijn ledenbijdrage kan voorstellen formuleren die              
behandeld worden door de effectieve leden.  
 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Geluveld, Menenstraat 148 en is te bereiken op tel:               
0477 72 68 39 / 0492 22 14 51 of vwtgeluveld@gmail.com.  
 
Het secretariaat is gevestigd te Beselare, Wervikstraat 92 en is te bereiken op tel: 0494 98 69                 
49 of vwtgeluveld@gmail.com.  
 
De website van de wielertoeristenclub is www.vwt-geluveld.be.  
 
Het clublokaal (aankomstplaats) is gevestigd in Café ‘t Hoekske Menenstraat 174 te Geluveld.             
De startplaats bevindt zich in het domein De Kortekeer. 
 
De club is lid van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme (VBR) onder het nummer 86/10,               
van Leiedal vzw onder het nummer 02 en van de federatie Westhoektrofee. Via de VBR kan                
de club ieder lid een verzekering aanbieden. 
 
Bestuursverdeling 
● Thijs D’Alleine (Raad van Bestuur): voorzitter, boekhouding, reglement, vzw- en          

vrijwilligerswetgeving, cyclo-evenementen, public relations, subsidies. 
● Reggy Bailleur (Raad van Bestuur): ondervoorzitter, VTT-organisatie, verzekeringen. 
● Rob Van Pamel (Raad van Bestuur): secretaris, ledenbeheer VBR, webmaster, GDPR,           

interne en externe communicatie, kalenderbeheer. 
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● Mario De Moor (Raad van Bestuur): kledijverantwoordelijke, hulpsecretaris,        
verslaggeving, ledenbeheer Leiedal, vertegenwoordiger sportraad. 

● Roger Cloet (Raad van Bestuur): kasbewaarder, sponsorverantwoordelijke,       
parcoursbouw, lokaalverantwoordelijke Kortekeer, vertegenwoordiger sportraad. 

● Jean-Christophe Lamote (AV): klassementbeheer cyclo en VTT,       
lokaalverantwoordelijke Kortekeer, vertegenwoordiger sportraad. 

● Steven Vandoorne (AV): VTT-organisatie. 
● Martine Verstraete (AV): feestelijkheden. 
● Geert Verstraete (AV): jeugdwerking, fietsreis Monaco. 
 
 
Artikel 2: Lidmaatschap. 
 
Voorwaarden: 
1. de algemene bepalingen vermeld in de statuten (zie website onder downloads) over de             

leden worden in acht genomen. 
2. ieder lid is verplicht om een kledijbasispakket aan te schaffen bij de eerste aansluiting              

en bij vervanging van de clubkledij en deze op officiële bijeenkomsten te dragen (zie              
bepalingen hieronder). 

3. het lid verklaart in goede gezondheid te verkeren en aanvaardt de bestaande regels en              
tempo van de ingeschreven groep (zie bepalingen hieronder). 

4. het dragen van een valhelm is voor ieder lid verplicht. 
5. ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen fiets en dient te beantwoorden aan de              

wettelijke normen (vb. fietsbel, fietsverlichting, …). 
6. onder de 18 jaar moet het lid minstens het secundair onderwijs hebben aangevat om lid te                

worden van VWT Geluveld vzw én toestemming hebben van het gezinshoofd. 
7. ieder lid kan enkel inschrijven tussen de periode van einde oktober tot en met de               

ledenvergadering in februari. Het secretariaat laat schriftelijk weten wanneer de          
inschrijvingen geopend zijn. De tarieven zijn hieronder bepaald. Nadien zijn er geen            
lidmaatschappen meer toegelaten! 

8. Alvorens in te schrijven kan het toekomstig clublid 1 testrit meefietsen met VWT             
Geluveld vzw mits voorgaand een bestuurslid van VWT Geluveld vzw in te lichten of een               
e-mail te sturen naar vwtgeluveld@gmail.com. VWT Geluveld vzw kan niet          
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen. De testrijder dient zelf in te            
staan voor verzekering met minstens een familiale verzekering. 

9. het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer BE60 8601 1601 1170 (BIC:             
NICABEBB), met vermelding van "Lidgeld 2021". Sinds 2020 verloopt merendeel van           
de inschrijvingen via automatisch betaling via het online inschrijfplatform         
VWT-ONLINE. 

10. het lidmaatschap kan vervuld worden door het invullen van de inschrijvingspagina op            
www.vwt-geluveld.be.  

11. aan uw privacy wordt gedacht. Wij verwijzen naar onze privacyverklaring in het kader             
van de GDPR-wetgeving die u kunt downloaden op onze website          
http://vwt-geluveld.be/over-ons/downloads. Bij inschrijving dient u zich akkoord te        
verklaren met onze privacyverklaring. 
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Tarieven: 
1. INDIVIDUEEL TARIEF – 80 EUR (indien betaling gebeurd voor 30 oktober           

bedraagt het tarief 70 EUR). 
Betekenis: een individueel lid is een lid die als enige van een gezin ingeschreven is in                
VWT Geluveld vzw. 
Omvat: 

● lidmaatschap club, 
● lidmaatschap federatie VBR, 
● lidmaatschap federatie Leiedal, 
● verzekering BA en persoonlijke LO-verzekering (via federatie VBR). 

2. GEZINSTARIEF. 
Betekenis: het gezinstarief is geldig als meerdere personen uit hetzelfde gezin (= zelfde             
adres) zich aansluiten. Voor 2 personen bedraagt het tarief 110 EUR. Voor 3 personen              
bedraagt het tarief 130 EUR. Bij 4 personen: 140 EUR. Indien de betaling gebeurd voor               
30 oktober bedragen de tarieven respectievelijk 100 EUR, 120 EUR en 130 EUR). 
Omvat: 

● lidmaatschap club, 
● lidmaatschap federatie VBR, 
● lidmaatschap federatie Leiedal, 
● verzekering BA en persoonlijke LO-verzekering (via federatie VBR). 

3. JONGERENTARIEF (leeftijd 14 – 18 jaar) – 40 EUR. 
Omvat: 

● lidmaatschap club, 
● lidmaatschap federatie VBR, 
● lidmaatschap federatie Leiedal, 
● verzekering BA en persoonlijke LO-verzekering (via federatie VBR). 

4. JEUGDTARIEF (leeftijd 8 – 14 jaar) – 5 EUR. 
Omvat: 

● lidmaatschap club, 
● lidmaatschap federatie VBR, 
● lidmaatschap federatie Leiedal, 
● verzekering BA en persoonlijke LO-verzekering (via federatie VBR). 

 
Extra info: 
● leden kunnen een inschrijvingsbewijs verkrijgen via de website        

www.vlaamsewielrijdersbond.be of www.vbr-vlaanderen.be via een persoonlijke log-in       
om een stuk van het lidgeld terug te vorderen via hun persoonlijk ziekenfonds. Voor              
gezinsleden wordt dit indien aangevraagd voorzien door de club. 

● begin van het seizoen worden een stempelkaart en lidkaart van Leiedal verdeeld aan de              
clubleden. Voor de federatie VBR telt vanaf heden de barcode op de eID. U kunt ook een                 
afdruk nemen van de barcode via de website van de VWB of VBR. 
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Artikel 3: Clubkledij. 
 
Voorwaarden: 
1. ieder lid dient in orde te zijn met zijn lidmaatschap. 
2. alle leden zijn verplicht om kledij aan te schaffen, uitgezonderd wie zich inschrijft voor              

het jeugdtarief en -werking. De verplichting omvat de aankoop van een basispakket,            
hieronder verder beschreven, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist. Een            
basispakket kan doorheen de nieuwe outfit maar éénmaal worden aangeschaft. Voor           
andere stukken verwijzen we naar het onderdeel bijbestellingen. 

3. de clubkledij wordt op officiële ritten (zondagsritten, woensdagnamiddagritten, ritten         
op een feestdag en op officiële cluborganisaties) verplicht aangetrokken. 

5 clubkledij wordt enkel ter beschikking gesteld bij betaling. Dit kan via overschrijving op             
het rekeningnummer BE60 8601 1601 1170 (BIC: NICABEBB). Vanaf 2020 verloopt           
merendeel van de inschrijvingen en kledijbestellingen via automatische betaling via het           
online inschrijfplatform VWT-ONLINE. 

6 de clubkledij kan besteld worden via een speciale pagina op de website            
www.vwt-geluveld.be of via vwtgeluveld@gmail.com.  

7 als de clubkledij 1 maand na levering én niet-betaling van het lid niet wordt afgehaald               
dan heeft VWT Geluveld vzw het recht de kledij terug tot haar voorraad te voegen. 

8 enkel de Raad van Bestuur beslist wanneer er een bijbestelling wordt geplaatst            
gedurende het seizoen. 

9 aan uw privacy wordt gedacht. Wij verwijzen naar onze privacyverklaring in het kader             
van de GDPR-wetgeving die u kunt downloaden op onze website          
http://vwt-geluveld.be/over-ons/downloads. Bij inschrijving dient u zich akkoord te        
verklaren met onze privacyverklaring. 

 
Tarieven: 
1. BASISPAKKET 
In 2021 wordt een nieuwe cluboutfit gelanceerd voor de komende 5 seizoenen. De aanschaf is               
mogelijk aan 200 EUR indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

- in het seizoen 2020 was u lid van VWT Geluveld vzw 
- de afgelopen 5 seizoenen was u minstens 3 jaar lid van VWT Geluveld vzw 

Indien u nieuw lid bent of niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden bedraagt de aanschaf              
250 EUR. 
Een basispakket omvat volgende kledijstukken: 

● trui korte mouw 
● trui lange mouw 
● midseason vest 
● body (vol of net) 
● korte broek 
● lange broek 
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● kousen 
2. BIJBESTELLINGEN (aangepast 19/08/20) 
● trui korte mouw: 45 EUR 
● trui zonder mouwen: 45 EUR 
● lady top triatlon: 50 EUR 
● trui lange mouw: 55 EUR 
● midseason wintex: 65 EUR 
● kaosvest body vol: 50 EUR 
● kaosvest body met net: 50 EUR 
● thermovest: 80 EUR 
● korte broek heren met bretellen: 70 EUR 
● korte broek dames met bretellen: 70 EUR 
● korte broek dames zonder bretellen: 60 EUR 
● kniebroek heren met bretellen: 55 EUR 
● kniebroek dames met bretellen: 55 EUR 
● kniebroek dames zonder bretellen: 50 EUR 
● lange broek heren met bretellen: 60 EUR 
● lange broek dames met bretellen: 60 EUR 
● lange broek dames zonder bretellen: 55 EUR 
● petje: 10 EUR 
● kousen: 8 EUR 
● t-shirt: 9 EUR 

 
 
Artikel 4: Cluborde. 
 
Voorwaarden en (verkeers)regels: 
1. verplichting om op elk bovenstaand moment de verplichte clubkledij te dragen die            

volledig leesbaar is, 
2. er wordt gefietst in 5 groepen (G30, G28, G26, G23 en G20) en een mountainbikeploeg, 
3. het tempo wordt aangepast aan dit van de traagste deelnemer. Als er een lid wenst de                

groep te verlaten tijdens de rit, dient hij tenminste één ander lid daarvan te verwittigen, 
4. er wordt 2x getekend op de startlijsten aan het startlokaal De Kortekeer, 
5. er wordt per 2 gefietst aan de rechterkant van de rijweg, 
6. koersen is verboden, tenzij het tempo wordt opgetrokken onder goedkeuring van alle            

bestuursleden en er gewacht wordt op een vooraf afgesproken plaats, bv. op de top van               
een helling. Op smalle paden, langs bv. De Leie, Ieperleekanaal wordt niet gekoerst en in               
1 groep per 2 gefietst, 

7. er wordt zoveel mogelijk teruggekeerd langs Zandvoorde, de N8 wordt vermeden, 
8. de voorrijders op dat moment bepalen in welke richting de groep fietst. Als voorrijder              

kunt u zich ook op vrije ritten aanmelden, 
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9. vrije ritten die worden samengesteld op de kalendercommissie en de GPS-files in alle             
windrichtingen ter beschikking gesteld via de website, 

10. als er wordt deelgenomen aan een organisatie (zowel VTT als Cyclo) op zondag betaalt              
de club het inschrijvingsgeld (niet op andere momenten), 

11. er is een stempelverantwoordelijke of plaatsvervanger die het inschrijvingsgeld en de           
startlijst meeneemt naar de organisatie. Hij / zij zorgt voor een handtekening, stempel en              
het bedrag van de organiserende club op de startlijst. Nadien wordt deze teruggegeven             
aan de klassementverantwoordelijke, 

12. MP 3, I Pod of andere muziekspelers zijn verboden, 
13. bij een groep van minder dan 15 personen moet er op het fietspad worden gereden.               

Bij meer dan 15 personen mag de rijbaan worden gebruikt, 
14. er wordt in een aaneengesloten groep gefietst, 
15. bij slecht weer beslissen de leden die aanwezig zijn of er gereden wordt. (meerderheid              

tegen minderheid). De Raad van Bestuur kan op elk moment beslissen om de rit te               
annuleren, 

16. er wordt ook gedacht aan het milieu. Verpakkingen van bevoorrading worden zoveel            
mogelijk bewaard in de achterzak en achteraf in het clublokaal in de vuilbak gegooid, 

17. bij een vrije rit wordt er effectief een vrije rit gefietst en wordt er niet deelgenomen aan                 
een georganiseerde tocht op die dag, er wordt m.a.w. “niet in het zwart gereden”, 

18. VWT Geluveld vzw distantieert zich van mogelijke boetes bij inbreuken, 
19. het bestuur is niet verantwoordelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve titel voor              

alle ongevallen, en geen verhaal onder welke vorm ook, kan tegen haar uitgevoerd             
worden, 

20. indien een clublid 3x een waarschuwing krijgt mbt. de cluborde dan wordt deze van de               
ledenlijst geschrapt. Het reeds betaald lidgeld wordt niet teruggestort naar het clublid die             
wordt geschrapt. 

 
 
Artikel 5: Praktische afspraken en uurregelingen. 
 
Hieronder worden de officiële clubmomenten opgesomd. De zondagsritten worden d.m.v. een           
kalendercommissie in de maand januari opgemaakt.  
 
Zondagsritten cyclo 
● startplaats: de Kortekeer (vlakbij afrit Beselare aan de A19) 
● duurtijd: iedere laatste zondag van februari tot en met laatste zondag van oktober 
● starturen: 

o Groep G30: 08.00 uur 
o Groep G28: 08.05 uur 
o Groep G26: 08.15 uur 
o Groep G23: 08.15 uur 
o Groep G20: 08.15 uur 
o met de groepsfoto: start om 08.00 uur voor alle ploegen aan Café ’t Hoekske 
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o als er een eigen cluborganisatie plaats heeft is de start ook in Café ’t Hoekske               
(Geluvelds Cyclo-Weekend, Memorial dr. Stefaan Leys VTT en Hopperit) 

o vanaf halfweg oktober starten de ritten voor alle ploegen om 08.30 uur 
● aankomstplaats: Café ’t Hoekske, Menenstraat 174 8980 Geluveld. 
 
Ritten op een feestdag cyclo 
● startplaats: markt van Geluveld 
● startuur: 08.30 uur voor alle ploegen 
● er worden enkel vrije ritten gefietst 
 
Woensdagnamiddagritten cyclo 
● startplaats: markt van Geluveld 
● startuur: 13.30 uur aan B-tempo 
 
Eigen cluborganisaties cyclo en VTT 
● startplaats: Café ‘t Hoekske 
● startuur: vrij te bepalen, behalve op zondag blijven de zondagsuren van toepassing 
 
Jeugdwerking (nieuw in 2021) 
● startplaats en eindplaats: de Kortekeer 
● duurtijd: iedere eerste zaterdag van de maand 
● startuur: 14.00 uur 
● maximum 2 uur fietsen in groep op de weg, indien off-road wordt er duidelijke melding               

gemaakt op onze website 
 
Men kan enkel meefietsen met VWT Geluveld vzw als men het lidmaatschap heeft voltooid! 
 
 
Artikel 6: Clubkampioenschap cyclo. 
 
De aanwezigheden op zondag (einde februari tot en met einde oktober) worden bijgehouden.             
Het clublid krijgt zijn aanwezigheid als hij / zij de clubrit fietst van de Kortekeer tot de                 
aankomstplaats in Café ’t Hoekske. Indien het clublid vrijwilliger is op de            
weekendorganisaties op zondag wordt dit ook aanzien als een aanwezigheid. 
Op het einde van het seizoen is er één clublid kampioen per wegploeg. 
Deze volgorde wordt toegepast: 

1. meest aantal aanwezigheden van uitgereden zondagsritten; 
2. bij gelijkheid worden de aanwezige ritten of hulp op eigen cluborganisatie op zaterdag             

in aanmerking gekomen (1x in juli en 2x in september (cyclo en VTT)). 
Een kampioen krijgt in ieder geval een cadeaubon. 
 
 
Artikel 7: Clubkampioenschap VTT. 
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Het VTT-kampioenschap loopt het hele seizoen met name van 1 november tot en met 31               
oktober. Alle clubleden mogen deelnemen aan het VTT-kampioenschap. Indien het clublid           
vrijwilliger is op de weekendorganisaties op zondag wordt dit ook aanzien als een             
aanwezigheid. 
Alle VTT-ritten die staan op www.mountainbike.be komen in aanmerking voor het           
kampioenschap. 
Voor iedere zondagsrit wordt er 2 EUR terugbetaald aan de leden. Dit gebeurt op de               
ledenvergadering. 
Er kan maar 1 clublid VTT-kampioen worden. Deze volgorde wordt toegepast: 

1. wie het meeste VTT-ritten fietst wordt kampioen; 
2. bij gelijkheid worden de aanwezige ritten of hulp op eigen cluborganisatie op zaterdag             

in aanmerking gekomen (1x in juli en 2x in september (cyclo en VTT)). 
Een kampioen krijgt in ieder geval een cadeaubon. 
 
Alle gereden VTT-ritten worden tijdig doorgemaild naar Jean-Christophe Lamote dit om het            
klassement bij te houden: lamotejc@gmail.com. 
 
 
Artikel 9: Vrijwilliger in onze club. 
 
1. een vrijwilliger in onze club is iemand die een activiteit zal uitvoeren, onbezoldigd,             

onverplicht, voor een organisatie (buiten de familie) en zonder een arbeidsovereenkomst.           
De vrijwilliger kan elke natuurlijke persoon zijn, 

2. het is de taak van de club om de vrijwilliger in te lichten over de aard van de activiteit.                   
Deze plicht kan worden nagelezen op de draaiboeken of de scripts die het bestuur              
doorstuurt naar zijn vrijwilligers. De meeste activiteiten zullen zich situeren op onze            
organisaties, vb. controle op de eigen organisaties (wet van de vrijwilliger: rubriek            
infoplicht), 

3. het is de taak van de club om de vrijwilliger te verzekeren, daarom sluiten wij een                
verzekering af via VBR-Vlaanderen (ook niet-leden), 

4. het is de taak van de club en de vrijwilliger om de organisatienota (script of draaiboek) te                 
lezen voor de aanvang van de activiteit, 

5. de club kiest er voor om de werkelijke onkosten van de vrijwilliger te vergoeden. Dit               
moet gestaafd worden via kastickets, facturen, … . De vrijwilliger kan een onkostennota             
bekomen via het secretariaat. 

6. aan uw privacy als vrijwilliger wordt gedacht. Wij verwijzen naar onze           
privacyverklaring in het kader van de GDPR-wetgeving die u kunt downloaden op onze             
website http://vwt-geluveld.be/over-ons/downloads. Bij inschrijving dient u zich akkoord        
te verklaren met onze privacyverklaring. 

 
 
Artikel 10: Verplichtingen van de club tegenover de leden. 

 
● Alle trofeeën behaald door de leden worden door de club betaald. 
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● De club blijft ondersteuning bieden en de leden motiveren om een trofee te behalen bij de                
federaties VBR en Leiedal. 

● Er zijn fluovestjes, fietslichtjes en een fietspomp ter beschikking aan de startplaats de             
Kortekeer. 

● Het inschrijvingsgeld voor een rally op zondag wordt door de club betaald. Ook             
VTT-leden kunnen hun zondagsritten terugvorderen (zie clubkampioenschap VTT). 

● Bij fietsongevallen kan het clublid verzekeringspapieren verkrijgen via de         
verzekeringsverantwoordelijke van de club of downloaden op de website         
www.vwt-geluveld.be. 

● Clubleden die helpen met eigen organisaties en die onkosten hebben kunnen deze            
aangeven in het secretariaat met de nodige bewijzen. Een onkostenformulier vindt u op de              
website of kunt u afhalen aan het secretariaat. 

● Een up-to-date website aangevuld met een e-newsletter. 
● Een Facebookpagina ‘VWT Geluveld’ die dienst doet als forum. 
● Een Facebookpagina ‘VWT Geluveld – MTB’ die dienst doet als forum voor de             

mountainbikers. 
● Barbecue eind juni à begin juli (na beslissing van Raad van Bestuur). 
● Gezinsfietstocht eind augustus (na beslissing van Raad van Bestuur). 
● Kaas- en breugelbuffet in februari (na beslissing van Raad van Bestuur). 
● Souper op het einde van het seizoen, eind november. 
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