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WTC Samen Uit Samen Thuis is een wielertoeristenclub die op vriendschappelijke, solidaire en
respectvolle manier wil samen fietsen en waarbij plezier belangrijker is dan snelheid.
In groep fietsen is plezant, maar iedereen dient zich aan enkele regels te houden. Iedereen die zich
inschrijft, verklaart dit reglement te kennen en zich eraan te houden. Om het seizoen goed en veilig
door te komen, zijn de onderstaande regels opgesteld:

Lidmaatschap
Niet–leden mogen maximaal 3 maal proefrijden. Nadien worden ze verondersteld zich bij de club aan
te sluiten en dienen ze het lidgeld te betalen en de clubkledij aan te schaffen. Wie proefrijdt is niet
verzekerd door de club (BA) en rijdt mee op eigen verantwoordelijkheid en kan in geen geval
aanspraak maken op enige vergoeding van de club.

Clubkampioenschap
Elke rit heeft een puntenscore. Het lid dat op het einde van het seizoen de meeste punten telt, is
kampioen. In geval van ex-aequo worden alle gelijk geplaatste leden kampioen.
Bij slechte weersvooruitzichten zullen ritten op voorhand afgelast worden. Hierover zal de
ritverantwoordelijke beslissen in overleg met het bestuur. Dat wordt dan uiterlijk om 21u
meegedeeld via e-mail en WhatsApp. Ritten die niet afgelast worden, gaan door en tellen voor het
kampioenschap, ongeacht het aantal aanwezigen.
Wanneer een rit wordt afgebroken (vb. omwille van te slecht weer) worden punten toegekend in
verhouding tot de gereden afstand.
Bij omwisseling van ritten worden ook de punten omgewisseld.
Drie vierden van de rit moet meegereden worden. Hierop kan uitzondering gemaakt worden in
specifieke gevallen (vb. val, mechanische pech). Het bestuur beoordeelt geval per geval.
Clubuitrusting is verplicht. Bij het dragen van andere kledij worden de punten van de rit niet
toegekend.

Clubkledij
Bij inschrijving ontvangt een nieuw lid een volledige uitrusting
Jaarlijks kunnen de leden nieuwe uitrusting bijbestellen aan kostprijs.
Uitrusting die beschadigd wordt door een val of een ongeval tijdens een clubrit, kan vervangen
worden aan halve prijs.

Respect voor onze omgeving
Hou al je afval bij of deponeer het in de vuilnisbakken langs de. Onder afval verstaan we:
fietsbanden, etensresten, allerhande verpakkingen. Gooi niets op de openbare weg.
Onze club duldt geen agressieve, kwetsende, denigrerende, racistische of onbehoorlijke
opmerkingen en/of gedragingen tijdens clubactiviteiten. Dergelijke acties en houding druisen in
tegen de principes en goede teamgeest van WTC Samen Uit Samen Thuis en zullen gesanctioneerd
worden.

Gezondheid
Alle leden verklaren in een goede gezondheid te verkeren en fysisch geschikt te zijn om deel te
nemen aan onze tochten. Zij rijden mee op eigen verantwoordelijkheid.

Doping
Sinds 2003 kunnen ook wielertoeristen gecontroleerd worden op het gebruik van stimulerende
middelen. Dit gebeurt via onaangekondigde controles, uitgevoerd door ambtenaren van de Vlaamse
Gemeenschap. Wie betrapt wordt op het gebruik van verboden producten, wordt uitgesloten bij de
club.

In groep fietsen
Ons motto zit vervat in onze naam: Samen uit Samen thuis. Dit wil zeggen, in groep vertrekken en in
groep aankomen aan ons lokaal. Daarom is het van belang dat iedereen een oogje in het zeil houdt
en vragen wij het volgende:
De richtlijnen van het clubbestuur steeds te eerbiedigen en de bevelen/ richtlijnen van de
ritverantwoordelijke(n) op te volgen.
We streven naar een snelheid van 25-28 km/u. Het tempo wordt echter aangepast aan de
omstandigheden (aard van het parcours, weer, …).
De fietsers die achteraan rijden, houden een oogje in het zeil of de laatsten nog volgen.
Iedereen kan lek rijden of plots iets voorhebben. Wanneer je lek rijdt, pech hebt of wenst te plassen,
laat het weten. Er wordt gestopt en dus rijden we niet verder aan 10-15km/u.
Hou er rekening mee dat je niet alleen bent. Begin bijvoorbeeld niet in het midden van het peloton te
bellen, zonder handen te rijden, jasje uit te trekken, enz…. . Oortjes, ipods,… zijn verboden, omdat je
dan afgeleid bent en maar half hoort wat er in de groep gebeurt.
De fietshelm is verplicht. Leden die aan de start komen zonder helm kunnen geweigerd worden.
De fietsbel is wettelijk verplicht (Art. 82.2: De rijwielen moeten uitgerust zijn met een geluidstoestel
dat uit een bel bestaat die kan gehoord worden van op een afstand van 20 meter.). Het belletje zal
heus geen invloed hebben op de snelheid en draagt uiteindelijk bij tot de veiligheid en hoffelijkheid
langs de weg.
Op een beklimming mag iedereen op eigen tempo naar boven fietsen. Er wordt niet langzaam verder
gefietst maar gestopt tot het bestuur sein geeft de weg te vervolgen.

De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden, voor een enkeling die de regels of gezamenlijke
beslissingen van de club en de verkeersregels niet volgt. Ook de daaruit van rechtswege
voortvloeiende eventuele boete(s) (bv door rood licht rijden, …) zijn ten persoonlijke titel en kunnen
niet door de club aanvaard worden, tenzij het bestuur om één of andere reden beslist een
uitzondering te maken.
De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden, voor een enkeling die de regels of gezamenlijke
beslissingen van de club en de verkeersregels niet volgt. Ook de daaruit van rechtswege
voortvloeiende eventuele boete(s) (bv door rood licht rijden, …) zijn ten persoonlijke titel en kunnen
niet door de club aanvaard worden, tenzij het bestuur om één of andere reden beslist een
uitzondering te maken.
Bij tegenliggers wordt een signaal gegeven door de koprijders en/of door de eersten die de
tegenligger opmerken. Dit signaal wordt solidair verbaal en/of met armbewegingen doorgegeven
naar de mede fietsers die verderop in de groep rijden zodat iedereen tijdig de nodige ruimte kan
maken om de tegenliggers veilig te kruisen.
Volg steeds de fietser voor u. Blijf met 2 naast elkaar rijden en respecteer elkaar.
Gelieve de groep goed gesloten te houden en geen gaten te laten vallen.

Veilig in het verkeer
Wanneer je met de groep, de weg op komt wacht dan tot er voldoende ruimte is om met de ganse
groep in het verkeer te komen.
Aan kruispunten, blijf je achter de wagens die reeds wachten om op de weg te komen.
Hou er steeds rekening mee dat er op de binnenwegen van achter een woning, bocht, maïsveld,..
plots wagens, fietsers,… tevoorschijn kunnen komen en dit soms aan hoge snelheden.
Vertraag de snelheid in het centrum van de gemeenten. Er komt immers van alle kanten gevaar :
voorrang van rechts, overstekende voetgangers, openslaande portieren, verkeersdrempels,…
Hou de weg vrij wanneer er halt wordt gehouden, zodat het verkeer veilig door kan en je zelf ook in
veiligheid bent.
Wees hoffelijk tegen andere weggebruikers.

Verkeersveiligheid
Als groep in het verkeer hebben we rechten maar ook plichten: de verkeersregels moeten steeds
gevolgd worden. Inbreuken op de verkeers -en groepsregels kunnen een sanctie tot gevolg hebben.
Belangrijke bemerking: Personen die zonder reden voor of achter de groep uit rijden, worden volgens
het verkeersreglement als losse fietsers beschouwd en moeten het fietspad nemen. Op dit moment
behoren ze niet meer tot de groep . Koersen langs de openbare weg is volgens het
verkeersreglement verboden. Indien dit gebeurt, is het ieder voor zich.

Sancties
Het bestuur kan overgaan tot schorsing of uitsluiting bij ernstige inbreuken op dit reglement

Schorsing: leden kunnen een aantal ritten uitgesloten worden.
Uitsluiting: definitief schrappen als lid zonder teruggave van lidgeld of enige andere vergoeding.

Clubreglement
Lidmaatschap van de club impliceert het aanvaarden van dit reglement.
Indien het clublid zich niet onderwerpt aan de voorgaande reglementen en voorwaarden, handelt
hij/zij op eigen verantwoordelijkheid en zal hij/zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor
mogelijke schade als gevolg van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag.
Het clublid gaat er mee akkoord dat zijn naam vermeld staat in de ledenlijst op de clubwebsite. Het
clublid gaat er ook mee akkoord dat foto’s genomen tijdens clubactiviteiten worden vertoond op de
clubwebsite of andere clubactiviteiten.
Het clubreglement kan, indien nodig, op elk moment door het bestuur van de club gewijzigd of
aangepast worden. De laatst beschikbare versie, die op onze website te lezen is, is de enige juiste en
geldende versie.

Afwijkingen
Het bestuur beslist over afwijkingen aan dit reglement.

WTC Samen Uit Samen Thuis
Privacyverklaring
Onze club hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt
gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
WTC Samen Uit Samen Thuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:







je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :





Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (mits toestemming);
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
Het afsluiten van een verzekering BA ongevallen;

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen we volgende persoonsgegevens van je op (en opslagen)
(verzamelen) (verwerken) :



Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Persoonlijke kenmerken : geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

Verstrekking aan derden.
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:




het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen van communicatie via social media (o.a. Team App, …)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken),
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking
te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij
verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard
na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;




Alle personen die namens de club van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;




We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je
direct aan een andere partij.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

