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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Doel van de vereniging 

WTC POWER-BIKERS VZW is een wielertoeristenclub die als doel heeft haar leden actief bij de 

clubactiviteiten te betrekken door op een gezonde, verantwoorde manier aan sport te doen.  Tot de concrete 

activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer wekelijks 

gezamenlijke fietsuitstappen doen, sporadisch meerdaagse uitstappen of socio-activiteiten organiseren.  De 

leden worden gestimuleerd zoveel mogelijk clubactiviteiten mee te doen, dit in de mate van het mogelijke in 

clubkledij. 

 

Leden 

De vereniging bevat werkende leden en toegetreden leden.  Werkende leden zijn zij die een jaarlijkse 

bijdrage betalen (lidgeld van de Belgische wielerbond waar de club bij aangesloten is + lidgeld voor de club 

zelf).  Er is wel een minimumleeftijd van 15 jaar opgesteld vanaf wanneer men kan toetreden als werkend lid 

en mee kan fietsen.  Toegetreden leden zijn zij die wel mee aangesloten zijn bij de Belgische wielerbond 

waar de club bij aangesloten is, maar die niet het lidgeld voor de club zelf betalen (bijvoorbeeld partner en/of 

inwonende kinderen).  Enkel de werkende leden -hierna ‘leden’ genoemd- worden uitgenodigd op de 

Algemene ledenvergadering. 

Mensen die zouden willen toetreden tot de vereniging kunnen in een ‘test’periode ritten meerijden met de 

club om daarna dan al dan niet beslissing tot toetreding te nemen.  Deze testperiode zal maximaal twee 

maanden duren, te tellen vanaf de eerste deelname aan een rit van de club. 

 

 

Algemene vergadering 

 Wordt samengeroepen in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. 

 Verkiest de bestuursleden. 

 Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 

 Keurt de boekhouding van het vorige jaar goed na controle door penningmeester, voorzitter en twee 

leden. 

 Keurt de begroting van het nieuwe jaar goed. 

 Een bijzondere algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door minstens twee bestuursleden of 

door 1/5
de

 van de aangesloten leden, op voorwaarde dat zij in orde zijn met hun bijdrage voor het lopende 

jaar. 
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Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur zal bestaan uit minstens 3 bestuursleden, inclusief de voorzitter.  De voorzitter stelt 

het bestuur samen in overleg met de verkozen bestuursleden.  Naast de voorzitter worden volgende functies 

altijd ingevuld: Secretaris 

  Penningmeester 

Eén van deze functies zal altijd door een dame bekleed worden.  Daarnaast kunnen nog andere personen 

het bestuur vervoegen tot het maximum van 8 bestuursleden bereikt is.  Deze personen krijgen geen 

functietitel maar voeren de onderling afgesproken bestuurstaken uit.  De bestuursleden zullen hun functie 

jaarlijks -ter gelegenheid van de algemene vergadering- ter beschikking stellen maar zijn steeds herkiesbaar. 

 

Financiën 

Er is een bankrekening geopend op naam van WTC POWER-BIKERS VZW (zicht- en spaarrekening).  

Naast de penningmeester is er nog één bestuurslid dat eveneens dmv internetbankieren de rekeningen kan 

opvolgen. 

Trouwe leden kunnen beloond worden door bijvoorbeeld een gedeeltelijke tegemoetkoming van de club in 

de betaalde clubkledij.  Hiervoor wordt een clubklassement opgesteld met bijhorend reglement. 

 

Kledij 

De leden zijn verplicht clubritten in kledij van de club te rijden.  Clubkledij kan besteld worden op enkele –

door het bestuur vastgelegde- momenten in het jaar en na levering afgehaald worden bij Fietsen Guy Ruts, 

Koning Albertstraat 142 in Weelde (www.fietsenguyruts.be). 
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Informatie 

Er is veel informatie te verkrijgen via de website www.power-bikers.com waar o.a. een eigen forum terug te 

vinden is en waar je als lid je bijdrage mag leveren.  De rittenkalender (weg / vtt) alsook uitleg over het 

clubklassement zijn hier eveneens terug te vinden.   

 

Om alle leden goed te informeren ontvangt het bestuur graag informatie van de leden zelf.  Aarzel daarom 

niet om belangrijk nieuws te melden aan één van de bestuursleden.  Geboortes, huwelijken maar ook 

overlijdens binnen de nabije familiekring van de leden horen daar ook bij.  Alleen als we op de hoogte zijn 

kunnen we als club gepast reageren. 

 

http://www.power-bikers.com/

