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De artikels van het reglement kunnen te allen tijde door het Dagelijks Bestuur 

aangepast worden. De aanpassing gebeurd bij toestemming door middel van een 

eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem 

van de voorzitter doorslaggevend. 

 

Hoofdstuk 1: Leden 

1) Om als lid te worden opgenomen moet men: 

- Wielertoerist zijn en een groep/ploeg vormen 

- Een minimumleeftijd hebben van 18 jaar 

- Ledenfiche invullen 

- Kennis hebben genomen met het clubreglement 

- Zijn bijdrage als lid van de club tijdig betalen 

- Zich houden aan de voorschriften van de Statuten en het clubreglement 

- Niet leden kunnen drie ritten meerijden zonder lid te worden. Daarna zal er 

gevraagd worden een keuze te maken in verband met een eventuele 

aansluiting als lid. 

 

2) Kan uit de club gesloten worden: 

- Een lid die door zijn slecht gedrag de club in diskrediet brengt 

- Een lid die de werking en het doel van de club tegenwerkt 

- Een lid die het groepsgevoel niet naleeft  

Ieder lid die zich niet schikt naar het clubreglement kan een aangetekend 

schrijven krijgen met het verzoek de club te verlaten. Het betaalde lidgeld is 

door deze persoon niet terug vorderbaar. 

 

Er is een maximum van 50 leden vastgelegd, om de goede werking van de club te 

garanderen. Het Bestuur kan dit te allen tijde gaan aanpassen.  

 

Hoofdstuk 2: Bestuur 

De club wordt bestuurd in eerste instantie door De Raad Van Bestuur bestaande 

uit drie leden genaamd Vandemaele Kevin (Voorzitter), Croene Matthias 

(Secretaris) en Lambrecht Mieke (Penningmeester), dit aangevuld door nog vier 

extra bestuursleden. De taken en eventuele bestuursfuncties worden onder de 

leden van het bestuur verdeeld. 

De voorzitter heeft de leiding, en houdt toezicht op het verenigingsleven.  

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële opvolging i.v.m. de 

vereniging.  Zij maakt hierover jaarlijks een overzicht op.  
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De secretaris ondersteund de voorzitter waar nodig. 

Voorstellen kunnen steeds aan het bestuur voorgelegd worden en zullen dan 

meegenomen worden als agendapunt in de eerstvolgende vergadering, deze zullen 

dan besproken worden en door een meerderheid van het bestuur verworpen of 

aangenomen worden. Bij gelijkheid aan stemmen is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

Leden kunnen zich steeds kandidaat stellen als bestuurslid, dit wordt dan ook 

voorgelegd en gestemd door het bestuur.  

 

Hoofdstuk 3: Ritten, verantwoordelijke, lokaal 

De Kassei Klievers staat voor één hechte groep.  

De leuze “Samen uit, samen thuis” moet primeren op de persoonlijke ambitie. We willen 

streven naar fijne ritten samen, waarin de sportieve inzet en het amusement voor 

iedereen voorop staat! 

 

Het seizoen vangt aan de eerste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van 

oktober.  

1) Ritten: 

- Het vertrekuur, de vooropgestelde afstand en de bestemming zal steeds als 

richtlijn meegedeeld worden op onze facebookgroep in aanloop naar de 

desbetreffende rit.  

- Alle ritten starten STIPT op het vooraf aangegeven uur bij ons clublokaal, 

Café “De Brug”, Lattenklieversstraat 1, 8730 Sint-Joris (Beernem). 

- De aangestelde wegkapitein zal kort de vooropgestelde rit toelichten en 

bespreken met de aanwezige leden. Hierbij zal rekening gehouden worden met 

iedereen die zal deelnemen aan de rit. 

- De ritten worden als 1 groep gereden, al dan niet kan er de dag van de rit zelf 

beslist worden om de groep toch nog op te splitsen in meerdere groepen. Dit 

dient steeds te gebeuren in overleg met de gehele groep, de eindbeslissing 

ligt bij de wegkapitein. 

- Op het einde van de rit noteert de wegkapitein de aanwezigheden en de 

afstand op het ritverslag. 

 

2) Verantwoordelijke: 

De wegkapiteins staan in voor: 

- Uitstippeling en eventuele verkenning van de ritten 
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- Duidelijk zichtbare aanwijzingen geven tijdens de rit 

- De veiligheid bij de kruispunten en de snelheid tijdens de rit 

- Inkorten of verlengen van de rit door omstandigheden 

- Het begin tempo van de rit 

 

3) Toezicht tijdens de rit: 

De bestuursleden en wegkapiteins zullen toezien op de goede orde tijdens de rit. 

Zij zijn bevoegd aangaande: 

- De algemene veiligheid (individueel en groep) 

- Het maken van een mondelinge opmerking wanneer de regels niet nageleefd 

worden.  

- De groep gesloten te houden (desnoods tempo drukken) 

Na elke rit kan een evaluatie over de rit gemaakt worden. Het staat de leden vrij 

om ideeën of opmerking door te geven aan één van de bestuursleden of 

wegkapiteins. 

 

4) Algemene regels en eventuele sancties: 

De artikels van de Wegcode zijn altijd van toepassing (Koninklijk besluit 1 

december 1975). 

 

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM: 

(gelieve onderstaande regels te zien als hulpmiddel om ons aller veiligheid te 

verhogen) 

- met meer dan twee naast elkaar te rijden. 

- de veiligheid in het gedrang te brengen, zowel van zichzelf of van derden. 

- ongepast gedrag te vertonen. 

- geen respect te vertonen tegenover anderen (eigen leden en andere 

weggebruikers). 

- tijdens de ritten te roken; ook tijdens de sanitaire of andere stops. 

- zwerfvuil achter te laten. 

Deze lijst kan steeds door het bestuur aangepast/aangevuld worden.. 

Inbreuken hiertegen zullen op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken 

worden. Het bestuur zal daarna beslissen over het al dan niet opleggen van een 

sanctie aan de leden die de algemene regels overtreden. 

 

5) Vervroegd stoppen: 

De deelnemer(s), die vervroegd de rit stopzet(ten), moet(en) dit melden aan de 

wegkapitein. 
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6) Het bestuur en de wegkapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor gebeurlijke ongevallen die zich tijdens de activiteiten voordoen, van welke 

aard ook. Ze zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele diefstal of 

beschadiging van materiaal of waardevolle spullen. 

 

7) Tijdens de winterperiode (november-februari), organiseert de club naar gelang 

de weersomstandigheden het toelaten extra trainingsritten. Deze ritten worden 

eveneens aangekondigd via de gekende kanalen. Deze ritten tellen echter niet 

mee voor het clubkampioenschap. 

 

Hoofdstuk 4: Clubkampioen(en) 

1) Clubkampioen: 

Degene die in het afgelopen seizoen de meeste kalenderritten heeft gereden. 

In geval van gelijkheid is degene kampioen die tijdens de kalenderritten het 

hoogst aantal kilometers heeft afgelegd. 

 

2) Het Bestuur kan eventueel beslissen om meerdere kampioenen aan te duiden 

of om de doelstelling van het kampioenschap aan te passen volgens regels in 

(1) vermeld. 

 

3) Elk jaar kan het Bestuur een aantal verdienstelijke leden huldigen. 

 

Hoofdstuk 5: Aansluiting, verzekering 

1) Aansluiting: 

Het lidgeld bedraagt € 50,00 voor het eerste gezinslid, €18 vanaf het tweede 

gezinslid.  

 

2) Verzekering: 

De Kassei Klievers zijn aangesloten bij de federatie VWB “Vlaamse 

Wielersbond”. De aansluiting en verzekering zijn in dit lidgeld inbegrepen. Bij 

ongeval tijdens een georganiseerde rit zal het bestuur de nodige stappen 

ondernemen om het slachtoffer(s) TIJDIG de nodige verzekeringsdocumenten 

ter hand te stellen. De polis kan geraadpleegd worden op de website van de VWB. 

 

3) Het bestuur is vrij om jaarlijks het bedrag van het lidgeld en andere bijdragen, 

aan te passen, of om van federatie te veranderen. 
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Hoofdstuk 6: Inkomsten en uitgaven 

 

1) Alle inkomsten en uitgaven worden uitgevoerd door de penningmeester en 

geboekt op het rekeningnummer BE54 7512 1089 3497 bij AXA op naam van 

VZW De Kassei Klievers. 

 

2) Speciale uitgaven: 

- Bij gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, enz …) zal het bestuur beslissen over 

de aard van de tussenkomst 

- Andere uitgaven of financiële tussenkomsten worden door het bestuur 

beslist. 

 

3) Bij een eventuele stopzetting van de clubactiviteiten is overeengekomen dat de 

tegoeden gaan naar een goed doel, op dat moment nog te bepalen. 

 

Hoofdstuk 7: Kledij en materiaal 

 

1) Materiaal: 

Deelnemen aan de fietsactiviteiten gebeurd met een racefiets of MTB. De fiets 

moet steeds in goede staat zijn. Ieder lid is verantwoordelijk voor het bij zich 

hebben van een minimum aan reservemateriaal, zoals een binnenbandje, 

bandenlichters en fietspomp. 

 

2) Kledij: 

Ieder lid is verplicht de clubkledij (trui en broek) te dragen, bij deelname aan de 

kalenderritten tijdens het ganse seizoen. Op onze kleding staan er geen sponsors 

vermeld, enkel de clubnaam en het logo. 

Voor zowel de persoonlijke als collectieve veiligheid is het dragen van de 

VEILIGHEIDSHELM in onze fietsclub VERPLICHT. 

Het bestuur kan voor nieuwe leden en in sommige gevallen tijdelijke 

uitzonderingen toestaan betreffende de kledij. Nieuwe leden zullen de nodige 

kledij aankopen via de club. Het basispakket bestaat uit een korte broek, trui 

korte mouwen en trui lange mouwen (tussenseizoensvest). Nieuwe leden betalen 

voor dit basispakket een bedrag van € 180,00. Naast dit basispakket kan je als 

lid uiteraard nog andere kledingstukken bij aankopen, maar dit zonder enige 

verplichting. 

We voorzien 2 maal per jaar een moment om kledij aan te kopen, dit in de 

maanden januari en juli (dag en tijdstip worden tijdig meegedeeld)  
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Er zal echter wel rekening moeten gehouden worden met een minimum aantal van 

3 stuks per artikel, die dient aangekocht te worden bij de leverancier. 

De aangekochte kledij blijft steeds eigendom van het lid.  

 

Hoofdstuk 8; GDPR 

 

Door je lidmaatschapsovereenkomst geef je de Club De Kassei Klievers de 

toestemming om persoonlijke gegevens te gebruiken en te bewaren in de ruimste 

zin. 

De club houdt de volgende algemene persoonsgegevens bij: 

- Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 

- Persoonlijke kenmerken (leeftijd en geboortedatum) 

-  Beelmateriaal (digitale foto’s) 

Deze gegevens zijn toegankelijk voor het bestuur, worden voldoende beveiligd en zullen 

niet langer bewaard worden dan nodig.  

Iedere persoon heeft het recht om zijn gegevens in te zien, te corrigeren, te laten 

verwijderen, …                              

De verwerking van deze gegevens  worden gebruikt voor de ledenadministratie. Er 

worden geen gegevens gedeeld met een andere organisatie uitgezonderd verzekeringen. 

De club houdt persoonlijke gegevens bij omdat ze hiertoe wettelijk verplicht zijn en 

voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerking, 

verantwoordelijke of van een derde. De gegevens worden ook bijgehouden om de 

werking van de club mogelijk te maken, zoals verzekeringen tegen ongevallen en het 

ontvangen van gemeentelijke subsidies. 

 

Eveneens vraagt het bestuur of de leden hun toestemming willen geven voor - de 

vastlegging en de weergave van hun naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan 

hun persoon, in foto’s, beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door De Kassei 

Klievers ,alsook in publiciteit over de wielerclub – al dan niet te geven. 

De toestemmingsverklaring in verband met foto’s of beeldopnamen zal door elk lid 

ondertekend moeten worden. Dit document is opgenomen in dit reglement (zie hoofdstuk 

10, documenten) 
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Hoofdstuk 9: Sponsors 

Sponsors zijn heel belangrijk voor onze vereniging en verdienen dan ook de nodige 

aandacht en respect. En nog belangrijker, denk tevens eens aan hen bij gelegenheid ! 

Deze staan vermeld op onze facebook pagina en website. 
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Hoofdstuk 10: Documenten 

Toestemmingsverklaring in verband met foto’s en beeldopnamen  

 

Toestemming voor het nemen van foto’s en de opname van beelden 
 

Ik, ………………………………………………………………………………, geef hierbij mijn toestemming voor de 

vastlegging en de weergave van mijn naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan mijn 

persoon, in foto’s, beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door De Kassei Klievers, 

alsook in publiciteit over de wielerclub. 
 

Toestemming voor het gebruik van foto’s en de opgenomen beelden  
 

OPTIEA: Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn naam met betrekking tot de 

foto’s. 

OPTIE B: Ik geef geen toestemming voor het gebruik van mijn naam met betrekking tot 

de foto’s en de opname van beelden. 
 

Ik verklaar dat ik minstens zestien jaar oud ben en dat ik ten volste gerechtigd ben 

mijn toestemming te geven.  
 

Ik begrijp dat ik  

OPTIE A: niet het recht zal hebben op enige betaling voor het gebruik van mijn 

persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet op de foto’s die gemaakt werden in 

overeenstemming met deze toestemmingsverklaring.  

OPTIEB: volledig op de hoogte ben gebracht voor het gebruik van mijn persoons- 

gegevens zoals hierboven uiteengezet op de foto’s die gemaakt werden in 

overeenstemming met deze toestemmingsverklaring.  
 

De wielerclub heeft het sublicentieerbare en wereldwijde recht om mijn persoonlijke 

gegevens zoals hierboven uiteengezet met betrekking tot de foto’s en audiovisuele 

opnamen te gebruiken. Het mogelijke gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, de 

vastlegging, weergave, bewerking, licentiëring, distributie en de integratie in andere 

werken, in welke vorm ook (bijv. een papieren versie of elektronisch), zoals posters, 

publicaties, websites, films of video’s, om de goederen, diensten of werkomgeving van de 

onderneming te promoten, zonder enige verplichting voor de onderneming om daarvoor 

mijn toestemming te vragen.  
 

Handtekening: ...................................................................... 

 

Naam: ..................................................................................... 

Datum: .................................................................................... 

Plaats: .....................................................................................  


