
1. WTC De Pedaal heeft als doel op een aangename en veilige manier recreatief fietstoerisme 
te beoefenen. 
 
2. De club heeft 3 soorten leden: 
-    actief lid: lidgeld = € 25,- per jaar zonder verzekering - zie vergunning VWB in punt 3  
Nieuwe actieve leden die aansluiten na 15 september van een jaar betalen lidgeld voor een 
periode tot 31 december van het volgende kalenderjaar. 
-   steunend lid: € 10,- per jaar 
erelid: zelf te beslissen met minimum  25,- € 
Men is met hele gezin voor het betreffende jaar lid van de club en men kan aan alle door de 
club georganiseerde activiteiten deelnemen. 
 
3. Verzekering  
De actieve leden die een verzekering BA en ongevallenverzekering wensen, kunnen via de 
club een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Wielrijdersbond.  Deze kost € 35,- en omvat 
een abonnement op het magazine “Wieler en Biker”, kortingen op de ritten van de VWB en 
een ongevallenverzekering (zie punt 15) voor het hele gezin en pechverhelping in België  
Leden die niet wensen aan te sluiten bij de VWB verplichten zich ertoe zelf voor de nodige 
verzekeringen te zorgen.  
 
4. Gebeurlijke ongevallen  
Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden . 
 
5. Kledij  
Eenmaal per jaar kan er fietskledij besteld worden tijdens Algemene Vergadering.   
 
6. Wielerseizoen  
Het seizoen start op de 1ste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. 
Tijdens dit seizoen richt de club elke zondag twee clubritten in. De actieve leden krijgen in het 
begin van het seizoen een rittenkalender met vermelding van het startuur, de 
ritverantwoordelijken en de afstand.  Wijzigingen aan deze kalender zullen door het bestuur 
zo veel mogelijk beperkt worden, maar kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de 
leden steeds ingelicht via mail. 
 
7. Zondagritten 
Tijdens deze ritten is de clubkledij verplicht.  
Er worden elke zondag van maart tot eind oktober telkens 2 ritten georganiseerd met het 
principe “Samen uit, samen thuis” 
Een eerste groep vertrekt telkens om 9.00 aan het lokaal en maakt een rit van 70 à 85 km. Ze 
rijden aan een snelheid van 28/30 km/h. 
Een tweede groep maakt langere ritten van 75 tot 150 km met variërend startuur naargelang 
de afstand van de rit. Deze groep rijdt met een snelheid van 30/32 km/h. 
Het staat de leden iedere week vrij te kiezen met welke groep ze wensen aan te sluiten. 
De rit staat onder leiding van wegkapiteins. De instructies en aanmerkingen van de 
wegkapiteins dienen steeds opgevolgd te worden. Er rijdt minstens één wegkapitein aan de 
leiding, tenzij anders afgesproken met de ritverantwoordelijke. Alle leden moeten steeds de 
wegcode eerbiedigen. 
Achteraan zal ook een wegkapitein rijden die bij problemen 3 keer zal fluiten opdat de 
ritverantwoordelijke vooraan langzaam de groep tot stilstand kan brengen. 
 
8. Ecologie  
Om ecologische redenen vragen we om niet organische afval (vb plastic, bandjes, enz) tijdens 
de ritten  niet op de openbare weg te gooien. 
 
9. Afgelasting clubrit 
Een clubrit kan afgelast of uitgesteld worden als het weer een goed verloop van de rit 
verhindert. Bij regen op het aanvangsuur wordt de rit gereden als er minstens 10 leden 
aanwezig zijn die de rit willen aanvangen. Vanaf dan telt het puntensysteem als de rit 
uitgereden wordt. Tijdens de rit kan beslist worden om alsnog terug te keren wegens 
onvoorziene weersomstandigheden. 
 
 
 



10. Regelmatigheidscriterium ‘clubkampioen’ 
Door deelname aan een clubrit krijgt men punten per rit zoals vermeld op de kalender. Hiervoor 
is men verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Eenmaal een rit aangevat is, worden 
er punten toegekend. Om recht te hebben op punten dient de volledige afstand samen met de 
andere leden afgelegd te worden.  
In sommige gevallen kan men de helft van de punten verdienen vb. in abnormale 
weersomstandigheden. Men moet dan wel minstens de helft van de rit afgelegd hebben. 
Uitzonderingen hierop worden toegestaan bij materiaal- en andere pech. Voor deelname aan 
niet-fiets activiteiten worden ook punten toegekend.  
Op het einde van het seizoen worden er twee titels van ‘clubkampioen’ uitgereikt. 

1. ‘lange afstandskampioen’ hiervoor tellen de punten van de lange ritten. 
2. ‘korte afstandskampioen’ hiervoor tellen de punten van de korte ritten.  

 
11. Trainingsritten zijn vrije ritten 
Trainingsritten worden niet door de club georganiseerd en  beperken zich niet tot de 

clubleden. 
Tijdstippen: 
dinsdag- en donderdagavond om 18u45 
dinsdag- en donderdagnamiddag om 13u30  
zaterdag: zie vwb kalender of extra berichtgeving 
zaterdag om 13u30 en zondag 09.00u tijdens winterperiode (van november t/m februari) 
 
12. Ritten VWB 
Leden zijn vrij om deel te nemen aan ritten van de VWB. Geïnteresseerde deelnemers 
kunnen onderling afspreken. 
 
13. Veiligheid 
Om veiligheidsredenen vragen we dat in groep en vooral vooraan de handen op het stuur 
gehouden worden.  Ook het omkijken al rijdend vermijden, de wegkapitein die achteraan rijdt 
zal het nodige signaal geven bij eventuele problemen. 
We rijden met 2 naast elkaar en achter elkaar.  . 
Het dragen van een valhelm tijdens clubritten is verplicht. 
De groep dient steeds de wegcode te respecteren. 

          Bij oversteken wordt gewacht op het sein van de wegkapitein (deze neemt geen risico en  
denkt aan de grootte van de navolgende groep) ofwel geven de twee voorop gereden leden 
al wachtend het signaal voor de oversteek. 

 
14. Extra kortingen  
De club biedt haar leden 3 soorten kortingen aan: een korting kilometervreter, een 
clubkorting en een korting voor nieuwe leden. 
 
Met ingang van een nieuw wielerseizoen kunnen alle actieve leden een korting 
kilometervreter op de aankoop van hun nieuwe kledij bekomen. 
De berekening is basis van deze korting is het aantal deelnames tijdens de zondagritten 
gedeeld door het totaal aantal zondagritten (zoals vermeld in kalender van de club) en de 
deelname aan de jaarlijkse eetavond. Om in aanmerking te komen voor deze korting dient de 
behaalde coëfficiënt minstens 60 % te bedragen. 
De korting wordt in mindering gebracht enkel op de aankoop van kledij.  Zij wordt niet 
contant terugbetaald, noch gestort op een bankrekening.  Kortingen hebben geen cumulatief 
karakter en worden als verloren beschouwd indien zij niet gebruikt worden in het jaar waarin 
ze verdiend zijn.  Restbedragen worden als verloren beschouwd en zijn bijgevolg niet 
cumuleerbaar noch terugbetaalbaar. 
 
Indien de club en haar sponsors nieuwe kledij aan de actieve leden aanbiedt, kan hierop 
geen extra korting bekomen worden.  De eventuele kostprijs ten laste van de actieve leden 
wordt vastgelegd tijdens de Algemene Vergadering van het voorgaande jaar.  Het bestuur 
behoudt zich het voorrecht om de tussenkomst van de actieve leden nadien te wijzigen mits 
goedkeuring op de Algemene Vergadering.   
Om in aanmerking te komen om actief lid te zijn/blijven dienen de leden het voorafgaande  
jaar aan ten minste 10 zondagritten/clubactiviteiten deelgenomen te hebben..  
Uitzonderingen  o.a. gezondheidsproblemen worden door het bestuur beoordeeld.  
 
Het maximale bedrag van de korting trouwe leden evenals de coëfficiënt is jaarlijks 



herzienbaar en wordt voorgesteld aan en besproken met de leden tijdens de Algemene 
Vergadering van het voorafgaande seizoen. Voor één wielerseizoen  bedraagt de korting 
maximum 25,00 €.  De formule van de korting:  
                
               85% wordt bepaald door de deelname aan de zondagritten 
               15% wordt bepaald door de deelname aan de jaarlijkse eetavond 
 

Cijfervoorbeeld:  23 deelnames op totaal van 35 zondagritten in een seizoen en  aanwezig 
op  eetavond 

Berekening korting: 23/35 = 65,71%  
Aantal ritten telt voor 85%: 65,71% x 85% =  55,85% 
Deelname eetavond     15,00% 
Totaal       70,85% (> = 60%) 
Verkregen korting: 25,00 € x 70,85% = 17,71 €  afgerond 18,00 € 
 

 
Nieuwe leden betalen de kostprijs van het basispakket dat aangeboden wordt door de club.  
Het basispakket bevat een trui met korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek 
en een lange broek met zeem.  Indien nieuwe leden aan minstens 20 zondagritten 
deelgenomen hebben – dit in een tijdspanne van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van 
aansluiting – wordt de kostprijs van het standaardpakket herleid tot € 50,00 en wordt het 
verschil terugbetaald. 
De prijs van het standaardpakket voor het wielerseizoen 2022 is bepaald op € 250,-.  Nieuwe 
leden komen in aanmerking tot het verkrijgen van een extra korting van € 200,- wanneer het 
eerste jaar te rekenen vanaf de datum van aansluiting verstreken is en indien ze voldoen aan 
bovenvermelde voorwaarden.  Een combinatie van de extra korting kilometervreter en de 
terugbetaling aan nieuwe leden is bij deze uitgesloten. 
 
15. verzekering  
Clubleden zijn niet verzekerd door de club. 
VWB-leden genieten mee van die verzekering. Zie https://www.vwb.be/137/Verzekering 
Ongevalsaangiftepapieren zijn ter beschikking in het lokaal of via bovenstaande  link. 
Verwittig steeds iemand van het bestuur bij een ongeval. 
 
16. Privacy 
Clubleden worden vermeld op de deelnemerslijsten die verschijnen op de website en hun foto 
kan mogelijk gepubliceerd worden op de site.  
Indien je naam/foto niet mag gebruikt worden dien je het bestuur hiervan op de hoogte te 
stellen. 
 
 
  

https://www.vwb.be/137/Verzekering

