
HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOERCLUB STOMPWIJK 
DOEL 

Artikel 1 

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van Toerclub Stompwijk. 

 

FIETS-EVENEMENTEN 

Artikel 2 

1. Clubtochten. Deze tochten zijn uitsluitend voor leden van de vereniging. Een niet-lid mag vier 

keer als introducé deelnemen. Hij/zij kan worden aangemeld bij de NTFU t.b.v. de verzekering 

door een bestuurslid. De tochten worden per groep begeleid door een of twee wegkapiteins. 

2. Vrije toertochten. Dit zijn toertochten die zijn uitgepijld. Deelnemers starten individueel binnen 

een bepaald tijdsbestek. 

 

WEGKAPITEINS 

Artikel 3 

1. Bij T.C. Stompwijk worden de voorrijders wegkapiteins genoemd. De wegkapiteins 

vertegenwoordigen de vereniging tijdens een tocht. 

2. De wegkapiteins begeleiden de groep tijdens een club- of vrije toertocht. Bij begeleiding van 

clubritten zijn de wegkapiteins vrij om hun route te bepalen mits zij zich houden: 

• De vooraf vastgestelde bestemming; 

• Aan de afgesproken afstand. 

Het bestuur heeft 1 maal per jaar contact met de wegkapiteins t.b.v. het afstemmen van de 

toerkalender.  

3. Indien een wegkapitein niet aanwezig kan zijn meldt hij/zij zich tijdig af bij de leden van de groep 

en wordt voor de start een vervangende wegkaptein benoemd. 

4. De deelnemers aan clubtochten en toertochten starten in groepen met verschillende gemiddelde 

snelheden met een maximale grootte van ± 16 deelnemers. 

 

TOERKALENDER 

Artikel 4 

1. De toerkalender geeft een overzicht van te rijden clubtochten met per groep vermelding van 

datum, bestemming en het aantal kilometers. 

2. De concept toerkalender wordt elk jaar voor de jaarvergadering opgesteld en door de 

jaarvergadering goedgekeurd.  

 

TOERCOMMISSIE 

Artikel 5 

1. De toercommissie bestaat uit de wegkapteins en 1 lid dat deel uit maakt van het bestuur. 

2. De niet bestuursleden in deze commissie worden tijdens de jaarvergadering gekozen; 

3. Het bestuurslid stelt de concept toerkalender op samen met de wegkapteins voorafgaand aan de 

jaarvergadering 

  



FIETSREGELS 

Artikel 6 

1. Van de deelnemers aan een tocht wordt verwacht dat ze zich houden aan de verkeers- en 

gedragsregels. 

2. Van de deelnemers aan een tocht wordt verwacht dat zij de aanwijzingen van de wegkapiteins 

volgen. 

3. De deelnemers van een tocht wordt dringend aangeraden een helm te dragen. 

4. Het gebruik van een z.g.n. ligstuur in de groep is verboden. 

5. Van de leden wordt verwacht dat ze deelnemen in clubkleding. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 7 

1. Een aspirant lid kan zich via een aanmeldformulier aanmelden bij de ledenadministratie van de 

vereniging. 

De ledenadministratie verzorgt de aanmelding bij de NTFU. 

Van de penningmeester ontvangt het lid een email voor het betalen van het inschrijfgeld en de 

contributie. 

2. Een nieuw lid betaald eenmalig een door de vereniging vastgesteld bedrag aan inschrijfgeld. 

3. Indien een lid in het volgende kalenderjaar geen lid meer wenst te zijn moet hij zich afmelden 

voor  30 november van het huidige jaar bij de secretaris of de ledenadministratie. 

4. Voor niet en oud leden bestaat de mogelijkheid om de vereniging financieel te ondersteunen als 

donateur, zogenaamd “Vriend van Toerclub Stompwijk”. De Vrienden van Toerclub Stompwijk 

ontvangen het clubblad “Op de Pedalen” en worden uitgenodigd voor festiviteiten zoals de 

slotavond. Donateurs zijn geen lid van de vereniging en hebben geen stem- en spreekrecht 

tijdens de algemene vergadering. 

 

FINANCIELE ZAKEN 

Artikel 8 

1. Voor 1 december van elk jaar verstuurt het bestuur de leden een email met het verzoek de 

contributie voor het komende jaar voor 31 december te betalen. 

 

BESTUURLIJKE ZAKEN 

Artikel 9 

1. De algemene vergadering dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het fietsseizoen plaats te 

vinden. 

2. Voor bepaalde projecten of deeltaken kan het bestuur een werkgroep aanstellen. 

 

CONTINUÏTEITS COMMISSIE 

Artikel 10 

1. De continuїteits commissie bestaat uit 2 personen, gekozen tijdens de jaarvergadering 

2. De leden zijn bij voorkeur aftredende/oud bestuursleden 

3. De duur de benoeming is gelijk aan de duur van een bestuurstermijn, waarna de leden 

herkiesbaar zijn 

 

  



OVERIGE 

Artikel 11 

1. Klachten die schriftelijk/per email aangemeld worden bij een bestuurslid worden door het 

bestuur behandeld. Het bestuur is verplicht elke klacht serieus te nemen en te beantwoorden. 


