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Stichting

De vereniging “WTC Walter Godefroot vzw” is opgericht als vzw op 14/01/2008. De vereniging was gestart als
feitelijke vereniging te Deinze op 05/12/2005.
Naam:
Administratief adres:
Rekeningnr.:
Ondernemingsnummer:
Licentienummer WBV:
Website:
Lokaal:
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Wielertoeristenclub Walter Godefroot vzw
Casselrijlaan 22, 9800 Deinze
BE52 0015 4672 4109 - BIC GEBA BE BB (BNP Paribas Fortis)
894.889.930
72006007
http://www.wtcwaltergodefroot.be/
Vakantiecentrum De Ceder Parijsestraat 34 B-9800 Astene

Het Bestuur

Het bestuur vergadert op regelmatige basis. De bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van
bestuur zijn beschreven in de statuten van de vereniging. Het bestuur heeft hierbij de leiding van de vereniging
en beslist, in het belang van de vereniging over o.a.:

het huishoudelijk reglement

de vaststelling van de lidgelden of de bijdragen en de inning ervan

de te verrichten uitgaven of de goedkeuring van de gedane uitgaven

het vaststellen van de activiteiten

het beheer van de goederen van de club

de uitsluiting van een toegetreden lid uit de club



Peter:
Voorzitter:

Walter Godefroot
Christophe Godefroot
Xavier de Cocklaan 36 - 9831 Deurle
09 / 282 54 96
christophe@fietsengodefroot.be



Ondervoorzitter:

Johan De Weirdt
Leernsesteenweg,245A – 9800 Deinze
0476 / 31 85 61
johan.de.weirdt@skynet.be



Secretaris:

Paul Blanchaert
Zomerstraat 23 - 9800 Deinze
0497 / 05 01 03
blanchaert.paul@telenet.be



Penningmeester:



Willy Goeteyn
Casselrijlaan 22 - 9800 Deinze
0476 / 78 98 80
willy.goeteyn@telenet.be

Leden:
 Deunijnck Nico
Leiemeersstraat, 59 - 9800 DEINZE
0496/459148
nicodeunijnck@skynet.be
 De Blaere Jo
Toekomststraat, 43 - 9800 DEINZE
0496/272434
deblaere.neirynck@gmail.be
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De Leden

Iedereen kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld, en zijn verplicht:


het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven



de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven



de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden



de naam “WTC Walter Godefroot vzw” op te geven wanneer zij deelnemen aan eender welke
organisatie voor wielertoeristen

Elk lid dat op doping wordt betrapt, wordt ongeacht de gerechtelijke vervolging, automatisch en terstond
geschorst en uitgesloten van de vereniging.
Begin december organiseert het bestuur een ledenvergadering, waarop alle leden uitgenodigd worden.
Op deze vergadering wordt er:


een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie



een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen

 de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken
Op initiatief van de leden, kan een bijkomende ledenvergadering bijeengeroepen worden.
Dit kan steeds aangevraagd worden bij één van de bestuursleden met opgave van de agendapunten.

5

De Ritten

5.1

Algemeen

Het seizoen start het weekend van Omloop het Nieuwsblad (laatste week februari/eerste week maart) en eindigt
tweede weekend van oktober.


Op zondagvoormiddag rijden we in 4 groepen : A, B, C en D



op zaterdagvoormiddag is er geregeld een eigen rit of rijden we mee met georganiseerde ritten van
andere verenigingen

De ritten worden meegedeeld aan de hand van een programma dat opgesteld wordt door het bestuur en
bekendgemaakt wordt met een nieuwsbrief of via de website. Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken
aan het organiseren van de ritten.

5.2

Snelheid en afstand
A-Groep
uitzonderlijk (max. 1 maal per maand) om 8 uur voor grote ritten – zie planning
gemiddelde snelheid: tussen 30 en 34 km/h
richtafstand: tussen 90 km en 105 km
B-Groep
gemiddelde snelheid: tussen 28 km/h en 32 km/h
richtafstand: tussen 80 km en 95 km
C-Groep
gemiddelde snelheid: tussen 26 km/h en 30 km/h
richtafstand: tussen 70 km en 85 km
D-Groep (Dames)
gemiddelde snelheid: tussen 23 km/h en 26 km/h, aangepast aan de groep
richtafstand: tussen 60 km en 75 km

De snelheid van de rit wordt aangegeven door de ritverantwoordelijke en de wegkapiteins en wordt aangepast
aan de moeilijkheidsgraad van de rit. Het motto is "Samen uit, Samen thuis". Daarvoor zorgt de wegkapitein,
samen met elk lid van de groep. Als een lid tijdens een rit problemen heeft met de snelheid, dient hij dit aan te
geven aan de wegkapitein.
De snelheid bij zaterdagritten georganiseerd door andere organisaties (zoals de Ronde van Vlaanderen, Van
Petegem classic, Davitamon, Eddy Merckx en dergelijke…) is vrij.
Hierbij kan iedereen dus zijn snelheid aanpassen aan zijn kunnen.
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5.3

Vertrekplaats en -tijdstip

Wij vertrekken normaliter aan vakantiecentrum De Ceder, Parijsestraat 34 te Astene.
Afwijkingen op deze algemene regel worden aangegeven op de rittenplanning.
De zondagritten voor alle groepen:

o

Start om 8u30:

o

maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober

De eventuele zaterdagritten kunnen op een ander uur starten (zie rittenprogramma).

5.4

Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie


Alle deelnemers dienen de wegcode te volgen en fietsen samen met respect voor de wegcode.



Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.

 Wij bevelen alle leden sterk aan om een valhelm te dragen !!
Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren zodat de voorziene sportoefeningen
risicoloos kan uitgevoerd worden. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom zeer aanbevolen.

5.5

Volgwagen

Voor de zondagritten voorzien we minstens 2, max 3 volgwagens die beschikbaar zijn voor de groepen A,B of
C, afhankelijk van het aantal deelnemers/groep, met enkele reservewielen en reservemateriaal.
Toch raden we aan dat iedereen zijn reservemateriaal meeneemt.
Voor de ritten bij de D groep wordt geen volgwagen voorzien. Dus reservemateriaal meenemen!
Bij pech, wachten we altijd met de volledige groep en wordt in overleg de gepaste actie afgesproken.

5.6

Vergoeding / Lidgeld

Vanaf aanvang seizoen 2018 : jaarlijks lidgeld van 20 EUR/rijdend lid.
Niet leden kunnen maximaal 2x meerijden met de club (om eens te testen).
Vanaf de derde rit dient het lidgeld van 20 EUR betaald te worden voor het lopende jaar.
En wordt het tevens verplicht in clubuitrusting te rijden.
Het lidgeld dient o.a. voor administratieve doeleinden, eindeseizoen- en nieuwjaarsreceptie,
gezinsfietstocht, en degelijke..
Er wordt geen vergoeding van 1 EUR/rit meer betaald voor de volgwagens bij de start van de ritten.
Wel dient de aanwezigheidslijst te worden ingevuld (is verplicht voor verzekering)
De aanwezigheidslijst is ook belangrijk voor de teruggave van de kledij en het klassement.

Klassement
5.8

Geldigheid van de rit voor het klassement

Er wordt alleen nog een klassement opgemaakt voor “Zon- en Feestdagen”
Ook de georganiseerde ritten door de club op feestdagen tellen mee.
Enkel ritten die vermeld staan op ons zondagprogramma tellen hiervoor mee (1 punt per rit).
Opdat een clubrit geldig zou zijn voor het klassement, dient de deelnemer:



Vóór aanvang van de zondagrit de aanwezigheidslijst te tekenen
in clubuitrusting de volledige rit rijden.

Een clubrit waarbij de deelnemer tijdens de rit afhaakt zonder dit te melden aan de wegkapitein, is dus geen
geldige rit. De wegkapitein dient eerst op de hoogte gesteld te worden opdat hij de omstandigheden kan
aanpassen zodat ons motto “samen uit, samen thuis” kan waargemaakt worden.
Bij uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, pech e.a.) kan het bestuur arbitrair ritten toch toekennen die niet aan
deze voorwaarden voldoen.
Het actuele klassement wordt wekelijks aangepast en gepubliceerd op de website. Eventuele betwistingen
dienen via mail doorgegeven te worden aan het bestuur binnen de 2 weken na het publiceren op de website.
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5.9

Laureaten

Op het einde van het seizoen wordt een eindrangschikking opgemaakt voor het zondagklassement:
1)
2)

Algemeen kampioen HEREN is de heer met het meeste ritten/punten over alle 4 de groepen heen.
Algemeen kampioen DAMES is de dame met het meeste ritten/punten over alle 4 de groepen heen.

De laureaten, de Kampioen, de 2e en de 3e van het klassement bij zowel Heren als Dames worden gehuldigd
tijdens de kampioenenviering en ontvangen een geschenk.

Waarom is het klassement nog belangrijk ?
Teruggave kledij:
Voor het terugverdienen van een gedeelte van de bijdrage van de kledij is het aantal klassementsritten per
seizoen belangrijk. Het bedrag terugbetaald voor een basispakket op het einde van het seizoen en na
aansluiting daaropvolgend seizoen loopt over 3 seizoenen.
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet een lid minimum 5 zondagritten meegereden hebben.
Er wordt 2€ per gereden zondagrit terugbetaald met een max van 40 € per seizoen.

De teruggave kan dus schommelen tussen 10€ en 40€ per seizoen.
Deelname aan eindejaarssouper:
Daarnaast kunnen leden aan een verminderde prijs deelnemen aan het souper op 't einde van het seizoen.
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10 €

voor wie minimaal 30 ritten (zon en feestdagen) gereden heeft



20 €

voor wie minimaal 20 ritten (zon en feestdagen) gereden heeft



30 €

voor de andere aangesloten leden (dus tussen 1 en 19 ritten)



40 €

voor de partners.



55 €

vrienden en familie

Vergunning Cycling vlaanderen

Het lidmaatschap vernieuwen moet ten laatste op 20 december gebeuren, teneinde uw vergunning in orde te
krijgen op 01.01 van het nieuwe jaar en dus ook en vooral in orde te zijn met de verzekering.

Het lidgeld voor de vergunning bij “Cycling Vlaanderen” bedraagt:
Wielertoerist/VTT
28 EUR
Wielertoerist/VTT FAMILIEVERGUNNING*
33 EUR
(* FAMILIEVERGUNNING: Voor alle leden van het gezin die op hetzelfde adres wonen)
Bij vernieuwing van het lidmaatschap bij Cycling vlaanderen wordt de bestaande lidkaart automatisch verlengd
voor het volgende jaar.
Nieuwe leden ontvangen uiteraard een nieuwe Cycling-lidkaart op naam en met vermelding van onze
vereniging “WTC Walter Godefroot”.
PS. Nieuwe leden of bij problemen, gelieve contact op te nemen met willy.goeteyn@telenet.be
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Kledij

7.1

Basispakket

Ieder actief lid kan beschikken over een basispakket kledij die hij bij onze vereniging kan bekomen tegen
betaling van 160 €.
Het basispakket bestaat uit:


Eén koerstrui met korte mouwen,



Eén koerstrui met lange mouwen



Eén korte koersbroek



Eén paar arm - en beenstukken



Eén paar koershandschoenen



Eén paar kousen

Het bedrag voor dit basispakket kan gedeeltelijk terug verdiend worden op het einde van het seizoen en na
aansluiting daaropvolgend seizoen ( zie punt 5.9 - max van 40 € per seizoen)

7.2

Prijzen bijkomende kledij

UITRUSTING
TRUI KORTE MOUW
TRUI TOPJE (zonder mouwen - Dames)
TRUI LANGE MOUW

Prijs
30 €
30 €
40 €

BODY WINDVESTJE
WINTER JAS
REGENVEST

45 €
65 €
70 €

KORTE BROEK met beste zeem en met anti slip band
KNIEBROEK met beste zeem
LANGE BROEK zonder zeem winter

50 €
70 €
60 €

ALLERLEI
OVERSCHOEN WINTER
ARMSTUKKEN
BEENWARMERS
Bijhorende KOUSEN
HANDSCHOENTJES

20 €
15 €
20 €
10 €
20 €

8. Overige
Op vertoon van de Cycling-lidkaart van WTC Walter Godefroot krijgt ieder lid bij onze sponsors
“Fietsen Godefroot” 5% korting op aankopen van nieuw materiaal
(niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties en beperkt tot de geldigheidsduur van de kaart).
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9. Verzekering
Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap inclusief
verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in
het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt onze verzekering elk gebeurlijk ongeval met de
fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke
aansprakelijkheid als rechtsbijstand.
Vanaf 1 januari 2018 werd een betere dekking van schaafwonden en tandschade bekomen zodat we kunnen
zeggen dat we over de beste verzekering beschikken voor onze leden!
Nieuw is de dekking voor het gebruik van elektrische fietsen met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u.
Ideaal om hier bijvoorbeeld gebruik van te maken bij het fietsen naar je werk.
SAMENVATTING POLISVOORWAARDEN RECREANTEN
file:///C:/Users/johan/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Download
s/2019_SAMENVATTING_POLISVOORWAARDEN_RECREANTEN.pdf

Aandachtspunten
Bij een familievergunning zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de
hoofdvergunninghouder. De verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het
familielidmaatschap, ongeacht de domicilie (materie EOT/nieuw samengestelde gezinnen). Partners die om
fiscale redenen een verschillende domicilie hebben, dienen wel 2 vergunningen te onderschrijven.
Een doktersattest van 'goede gezondheid' blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar
door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest
bijhouden.
Onder de verzekeringspolis zijn ook sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en dit
zowel individueel als in clubverband.
Ook chronoritten (type Marmotte) of buitenlandse MTB-meerdaagses vallen onder de verzekering binnen het
recreatieve lidmaatschap.
Om onze leden nog beter te beschermen kan er gekozen worden voor een aanvullend pakket. Bekijk de
waarborgen in de polis onder de rubriek "Platinumdekking".

Een ongeval. Wat nu?
Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.
Volg de volgende stappen:





Afhalen formulier ongevalsaangifte
Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of
spoed of huisarts.
Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan
Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent.

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de
hoogte.

10. Tot slot
Door betaling van het lidgeld erkent het lid onderhavig huishoudelijk reglement en verklaart hij zich hiermee
akkoord. Dit reglement wordt ook ter beschikking gesteld op de website. Dit reglement kan worden aangepast
door het bestuur. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht op de ledenvergadering bij het begin van een
nieuw seizoen. Voor verdere info kan je terecht bij de secretaris.

HET BESTUUR WENST IEDEREEN EEN SPORTIEF EN ONGEVALVRIJ SEIZOEN TOE
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