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Licentie

Onze wielertoeristenclub heeft een vergunning bij de VBR onder het nummer 3718.

Kosten bij inschrijving:

De leden zullen bovenop hun verzekering bij de VBR/VWB een clubbijdrage betalen voor 
allerlei kosten te dekken van de club. 
De som van deze twee bedragen is het inschrijvingsgeld. 
Bij oprichting van de club bedraagt de clubbijdrage voor de club 10 €. Dit bedrag kan elk jaar 
veranderd worden naargelang de noden en de bijdrage aan de VBR maar moet zo laag 
mogelijk gehouden worden.
Voorbeeld: de bijdrage aan de VBR voor gewoon lidmaatschap met BA en LO bedraagt 30 €.
Het inschrijvingsgeld bedraagt in dit geval 30 + 10 = 40 €.
Momenteel is de 10 € bijdrage afgeschaft en is dus het jaarlijkse inschrijvingsgeld 30 € per lid
of zijn ganse gezin als hij daarom vraagt en de nodige persoonsgegevens van zijn gezin 
doorgeeft.
Door de inschrijving bij VBR genieten de leden van de verplichte verzekering BA en   
individuele ongevallenverzekering die geldig is 24 / 24 uur het ganse jaar door.

Lidkaart:

Iedereen die regelmatig is ingeschreven en zijn lidgeld jaarlijks via de club heeft betaald 
ontvangt van de federatie VBR een lidkaart.
Deze lidkaart is het onweerlegbare bewijs van uw aansluiting als wielertoerist en / of VTT-er.
Deze kaart dient spontaan voorgelegd te worden aan de organisatoren bij de inschrijving van 
elke rally,  mountainbiketocht of andere wielerorganisatie.
Deze formaliteit is verplicht want het laat aan de inrichter toe de nodige formaliteiten op te 
stellen ook met betrekking tot de verzekering bij een ongeval, en de deelnemer te laten 
genieten van een lager tarief voor de leden VBR of andere bonden. 

Extra voor de nieuwe leden:

Een nieuw lid is verplicht om clubkledij aan te schaffen.
Men heeft hiervoor de keuze uit 2 pakketten.
Ofwel kiest men het basispakket van 150 € bestaande uit korte broek;trui met korte mouwen 
en  trui met lange mouwen.
Ofwel kiest men het volledig pakket van 240 € bestaande uit: korte broek;trui met korte 
mouwen; trui met lange mouwen; lange broek en windtexvest.
De bijdrage van de club bedraagt circa 50 euro per pakket, zowel voor basispakket als voor 
volledig pakket.
De kledij is zo duur omdat we gekozen hebben om met de elite lijn te rijden, dit is dezelfde 
kledij als waarmee profs rondrijden.

Korting op kledij:



Naargelang er geld in kas is zal er korting op bijbestellingen van kledij worden toegestaan 
(eventueel een gratis stuk). 
Voorwaarden hiervoor zijn:

 Men dient voorafgaand een basispakket of volledig kledijpakket gekocht te hebben.
 20 officiële ritten per jaar doen. 

o Maximum 10 punten door meehelpen op organisatie (5 punten per organisatie)
o Maximum 10 punten door sterritten tijdens feestdagen of weekends.(1 punt per

sterrit)
o Ongelimiteerd aantal punten door officiële ritten te rijden tijdens weekends of 

feestdagen. Algemeen wordt een geldige rit gezien als een rit waarbij je 
inschrijving betaalt en daar ter plaatse een tocht maakt in clubkledij.

o Al deze punten zijn cumulatief.
o Hierbij zullen niet-VBR ritten ook meetellen. Op gelijk welke organisatie kan 

men zijn kaart laten afstempelen. 
o Meehelpen op een eigen organisatie levert geen kilometers op. 
o Permanenten, wintersterritten en buitenlandse tochten worden hierbij niet in 

rekening gebracht.

 op officiële ritten dient men zijn clubkledij te dragen

.Fietsen:

Iedereen fietst waar en wanneer hij wil.
De stijl van de club is dat we rally’s fietsen bij de VBR of andere bonden.
Via de website zal plaats en tijdstip aangekondigd worden in welke rally de clubleden 
gezamenlijk kunnen starten. Dit is echter geheel vrijblijvend. 
Er kunnen grote dagtochten, meerdaagse ritten, enz.. worden ingericht.
De leden betalen zelf hun inschrijvingsgeld voor de rally’s die ze fietsen.
Ieder lid krijgt een homologatiekaart VBR, kaart Bokaal, kaart Trofee Het Laatste Nieuws, 
enz..
Eventueel afstempelen van de verschillende kaarten moet elk lid persoonlijk regelen.
Om het imago van de club niet te schaden wordt het zwart rijden niet toegelaten.

Verkeersregels:

Als we in clubverband rijden (vanaf 2 leden samen) is een fietshelm verplicht op de door onze
club georganiseerde ritten en uitstappen.
Wij rijden in groep 2 aan 2 zoveel mogelijk uiterst rechts.
Kleine groepen van minder dan 15 fietsers en zonder volgwagen mogen geen gebruik maken 
van de rijbaan.
Het hoeft niet geschreven of gezegd, maar zorg dat uw fiets tip top in orde staat. Dit draagt bij
tot een aangename en veilige fietstocht en ook tot het prestige van uzelf.
Als milieubewuste club gooien we geen afval op de openbare weg. Daarom vragen wij alles 
bij te houden tot op een controleplaats of tot het einde van de rit.

Kledij:

Volgende maatregelen zijn van toepassing voor wat betreft de wielerkledij.



Bij elke zaterdag – of zondagrit dragen wij verplicht de clubkledij: broek, trui of vest met de 
logo’s van de sponsors of club. Andere kledingstukken zoals helm, handschoenen, enz.. zijn 
vrij te gebruiken.
De bestelling van de kledij wordt gedaan bij de vernieuwing van de lidgelden en / of de 
aansluiting van de nieuwe leden op het einde van het jaar.

Reizen:

Fietsreizen georganiseerd door de club geven voorrang van deelname aan de eigen clubleden. 
Niet clubleden kunnen deelnemen indien er voldoende capaciteit is.
Deelnemen kan ook op eigen houtje voor mensen die op een camping willen verblijven.


	Licentie

