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Intern reglement 2020

A. Richtlijnen
1.
2.

Er is geen club lidgeld te betalen; wel de aansluiting bij de wielerbond
Verduidelijking van het lidmaatschap (art 6): leden van de wielerbond via een individuele – of
een familie aansluiting moeten om effectief lid te worden van Haspengouw Sportief ook
voldoen aan de andere voorwaarden; hiertoe moeten zij een specifieke aanvraag richten tot
het bestuur.
3. Een fietstocht, ook de clubuitstap, bedraagt minstens 30 km.
4. Een uitstap op zaterdag, zondag of een feestdag, op de kalender vermeld, kan uitzonderlijk
gewijzigd worden. In dat geval tellen de dan gereden kilometers met een minimum van 30
km en wordt 1 punt toegekend.
5. Het spreekt vanzelf dat we de verkeersreglementen moeten naleven. Denk aan je
verzekering en aan je medemaat alsook aan de veiligheid van anderen. Het verlenen van
voorrang is essentieel en bij het oversteken van een weg of na een rood licht blijft de groep
gesloten. Eénrichtingsstraten nemen we best langs de gebruikelijke kant van de wagens en
indien wettelijk toegelaten fietsen we steeds per twee in groep.
De fluitsignalen van de wegkapiteins zijn een verwittiging van dreigend gevaar en elke order
dient gerespecteerd te blijven. Een helm dragen is verplicht.
6. De groep blijft steeds samen. Iedere deelnemer is ertoe gehouden:
• zijn snelheid aan te passen aan een tempo dat iedereen kan volgen
• de slagzin “samen uit, samen thuis” te eerbiedigen.
7. De uitstappen vermeld in ons programma op een zaterdag, zondag of feestdag en gefietst
op het gepland tijdstip komen in aanmerking voor het klassement van de punten.
Uitzondering wordt gemaakt voor officiële door een wielerbond ingerichte ritten op een
zaterdag, een zondag of een feestdag. Voor dit laatste is een bewijs van inschrijving vereist.
8. Clubkledij op een zaterdag, zondag of feestdag is verplicht.
Voorrijders noteren alleen leden in clubkledij op de uitstapkaart en kennen geen clubpunten
toe.
Enkel nieuwe leden kunnen tijdens een clubuitstap andere kledij dragen en dit tot de levering
van de bestelde clubkledij.
9. Vertrekuur dient stipt opgevolgd te worden.
Vertrekplaats: tijdens het weekend en de week aan de Argus (Slachthuisplein).
10. Kandidaat-clubleden die wensen aan te sluiten bij onze vereniging kunnen maximaal aan
drie clubuitstappen deelnemen in groepsverband.
11. Snelheid en voorrijders per groep voor het seizoen 2020:

12.
13.
14.
15.

Groep
1a
1b

Snelheid
32km/u – 26 km/u
28km/u – 24 km/u

Voorrijders
Patrick Scalais, Joseph Simons, Kevin Hendrickx
Patrick Loyaerts, Filip Denhaen,Jean Steenwinckels,
Tony Schevenels, André Guilliams

2
3

28km/u – 22 km/u
24km/u – 20 km/u

Dunon Francis, Dewaelheyns Philippe
Tilkens Romain, Ingels Alfons, Patrick Janssens

Deze personen zijn, samen met de bestuursleden, bevoegd voor de begeleiding van de
clubuitstappen. Enkel betreffende personen bepalen het parcours en het ritme!
Om een volwaardig HS-lid te zijn moet een betaling van het lidgeld aan WBV gebeuren
alsook de aankoop van een HS-uitrusting.
De clubuitstappen op dinsdag en donderdag starten om 13h00 aan de Argus. Een
opsplitsing van deze groep in functie van de snelheid en het aantal deelnemers is mogelijk.
Een lid met een fiets met elektrische ondersteuning fietst niet vooraan en mag zeker niet het
tempo van de groep bepalen.
Het bestuur heeft steeds het recht om een lid tijdens het seizoen uit de ledenlijst te
schrappen en hem alle toegekende voordelen te ontnemen.
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Puntenklassement

Alleen de uitstappen op zaterdag, zondag en feestdagen vermeld op de clubkalender komen in
aanmerking.
• 1e gerangschikte
40,00 euro kledinggeld
• 2e gerangschikte
30,00 euro kledinggeld
• 3e gerangschikte
20,00 euro kledinggeld
• 4e gerangschikte
10,00 euro kledinggeld
• 5e gerangschikte
10,00 euro kledinggeld
OPGELET!
1. Een punt is verworven zo men op het vooropgesteld startuur vertrekt en de volledige rit
samen met de groep fietst.
2. Bij gelijke stand bepalen de kilometers de winnaar.
3. Als je één zaterdag, zondag of één feestdag mist, kan je per maand 1 officiële door
een wielerbond ingerichte rit op een weekdag (= niet op zaterdag, zondag of feestdag)
laten gelden.

C.

Belangrijk om te weten
• De puntenkampioenen krijgen een waardering (zie punt B).
• Maandprogramma’s en het overzicht van de punten (en ook de kilometers) zijn enkel
beschikbaar voor leden via onze website www.haspengouwsportief.be
• Overzicht van gereden clubuitstappen op zaterdag-, zon- en feestdagen worden
opgetekend via de uitstapkaart op de website.

D.

Kledingpunten/ kledij tegoed

Ook in 2020 kan elk clublid ‘punten’ sparen. De waarde van de kledingpunten is afhankelijk van
de financiële toestand op het einde van het fietsseizoen
Betreffende punten kunnen gebruikt worden om de clubkledij of een waardebon bij onze
sponsors aan te kopen indien het lid voldoende punten heeft bijeen gespaard door zijn
medewerking aan onze organisaties (Trois-Ponts). Indien op het einde van het jaar een lid
geen 20 punten de laatste drie jaren in totaal gespaard heeft door zijn/haar medewerking
aan de laatste drie Trois-Ponts organisaties, wordt 1/3 van het kledij tegoed geschrapt.
Voor nieuwe leden geldt deze regel pas als ze 3 jaren volwaardig lid zijn geweest; tot dan
kan het opgebouwd kledij tegoed pas worden opgenomen indien het nieuw lid minstens 20
punten heeft verdiend door zijn medewerking aan onze organisaties (Trois-Ponts).
Sparen van punten en gelden zijn over verschillende seizoenen ook mogelijk.

• Voor elke clubuitstap op zaterdag, zondag en feestdagen wordt 1 punt toegekend (zie
punt B).
• Voor de medewerking inzake onze organisatie Landen – Trois-Ponts worden volgende
punten toegekend:
- Voorbereiding: 20 punten
- Bewegwijzering AM: 20 punten
- Bewegwijzering PM: 20 punten
- Medewerking vrijdagavond: 5 punten
- Medewerking zaterdag AM: 10 punten
- Medewerking zaterdag PM: 10 punten
- Medewerking zaterdag afbreken: 10 punten
• Andere punten kunnen in overleg met het bestuur toegekend worden

