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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
(aangepast op 16 november 2022) 

De wielertoeristenclub, “WTC GENKER TRAPPERS’ is aangesloten bij Cycling 

Vlaanderen Afdeling  Limburg. 

 

Bestuur 
Het bestuur van de club is als volgt 

samengesteld:  

● Voorzitter: Freddy Vaes 

● Ondervoorzitter: Christof Dirks 

● Secretaris: Maurice Panis 

● Penningmeester: Jo Scheepers 

● Materiaalmeester: Christof Dirks 

 

Het bestuur wordt samengesteld uit de 

kandidaten die zich  opgeven voor deze 

taak. De functies in het bestuur worden 

gekozen onder de bestuursleden zelf. 

De bestuursvergaderingen gebeuren op 

regelmatige tijdstippen en dit in principe 

éénmaal per maand, wanneer dit 

noodzakelijk is ter voorbereiding en 

uitwerking van de clubactiviteiten. Op de 

bestuursvergaderingen worden geen 

andere personen toegelaten dan de 

bestuursleden zelf, tenzij er andere 

personen uitdrukkelijk uitgenodigd zijn. 

  

Dringende beslissingen worden genomen 

door het kleine bestuur, dat minstens is 

samengesteld uit drie personen met een 

van de volgende functies : 

 

A. Voorzitter                        

B. Ondervoorzitter          

C. Penningmeester 

D. Secretaris    

De beslissingen van het klein bestuur 

dienen op de eerstvolgende 

bestuursvergadering 

voorgelegd te worden. Bestuursleden 

dienen aanwezig te zijn op de 

bestuursvergaderingen en op de algemene 

vergadering. Bij 3 opeenvolgende 

afwezigheden, zonder verontschuldiging 

wordt het betrokken bestuurslid als 

ontslagnemend beschouwd. 

  

Er wordt een algemene vergadering belegd 

na het beëindigen van het wielerseizoen, 

dit om het afgelopen seizoen te  bespreken 

en opties te nemen voor het volgend 

seizoen. 

 

Van elke vergadering wordt een verslag 

opgemaakt door de secretaris en bezorgd 

aan elk  bestuurslid. Dit verslag  dient ter 

goedkeuring voorgelegd te worden op de 

volgende vergadering.

  

Financiën 
Financiële aangelegenheden van meer dan 500 € moeten steeds de goedkeuring hebben 

van het bestuur, de aanwezigheid van de voorzitter of de secretaris  of de penningmeester is 

hierbij vereist.   
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Clublokaal 
Het lokaal wordt gekozen door de bestuursleden.  Aangaande het lokaal wordt volgende 

overeenkomst gesloten met de lokaalhouder: 

➔ De bekers en prijzen blijven steeds eigendom van de club en mogen op ieder 

ogenblik door het bestuur teruggevorderd worden; 

➔ De club behoudt steeds het recht om desgevallend een ander lokaal te kiezen. 

➔ De consumpties moeten aan de bestuursleden, leden en andere toeristen tijdens 

vergaderingen, controles van ritten en andere wielertoeristische manifestaties aan de 

gangbare prijzen verkocht worden. 

 

Leden 
Eenieder mag in principe lid worden van de Genker Trappers. Enkel het bestuur is 

gemachtigd nieuwe leden te aanvaarden. 

 De clubkleuren zijn deze van de door de firma Gijbels gesponsorde uitrusting. 

 Elk clublid is verplicht de clubtrui te dragen in elke fietstoeristische proef. 

 

Clubkampioen en puntenverdeling 
Tijdens het jaarlijkse clubfeest zullen we een clubkampioen kronen. Dat is het clublid die het 

hoogst aantal punten heeft verzameld. Punten verzamelen kan op de volgende manieren:  

● 1 punt per clubrit. Dit is een door een lid van de Genker Trappers georganiseerde rit 

van minstens 40 km met een door hem/haar bepaalde startplaats en startuur. Deze 

rit wordt in groep afgelegd aan een tempo dat voor ieder ‘regelmatig fietsend lid’  

haalbaar is. De te volgen route wordt bepaald door de organisator van die rit. De 

organisator van de rit verzamelt  het geld (1 euro per deelnemer) en geeft zo spoedig 

mogelijk de namen van de deelnemers aan die clubrit door aan de 

klassementverantwoordelijke. De punten worden gevalideerd nadat het bestuur een 

bijdrage van 1 euro per deelnemer heeft ontvangen. 

● 1 punt per permanente rit (aan te tonen via een stempel).  

Dit zijn uitstappen naar Koersel, Opitter, Voeren, Kanne of Brustem, dus de plaatsen 

waar een stempel van de club ligt.  

Je kan maximaal één permanente rit per dag rijden. 

De punten worden gevalideerd nadat het bestuur een bijdrage van 1 euro (per 

permanente) heeft ontvangen. 

● 1 punt per provinciale/nationale rit georganiseerd door een club van Cycling 

Vlaanderen (de zogenaamde weekendritten, al kunnen die soms ook door de week 

plaatsvinden). 

● 2 punten bij een combinatie van een provinciale of nationale rit + een clubrit (> 40km) 

naar en van  het lokaal van inschrijving (indien die verplaatsing in clubverband 

gebeurt). 
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Prijzen 
Aan het puntenklassement wordt een prijzenpot gekoppeld waarvoor iedereen die punten 

verzamelde in aanmerking komt. De toekenning van de prijzen zal via een tombolasysteem 

gebeuren.  

Elke 10 verzamelde punten is goed voor één (1) tombolabiljet. 

Naast een clubkampioen zullen er ook laureaten van de permanente ritten zijn. Dat is hij/zij 

die het meeste permanente ritten reed en dit afzonderlijk voor alle vijf de permanenten: 

Koersel, Opitter, Kanne, Voeren, Brustem. 

Je kan maar in één klassement van de permanenten als laureaat gelauwerd worden. Indien 

iemand in meerdere klassementen het hoogst aantal punten scoort, wordt hij/zij uitgeroepen 

tot laureaat in de categorie waar hij/zij het hoogst aantal punten totaliseerde. 

    

Clubkledij 
Bij algehele vernieuwing van de clubkleding dient ieder lid tussen te komen voor een    

bepaalde som tot delging van de onkosten naar gelang de waarde van de bestelde 

uitrusting.  Zolang de financiële mogelijkheden van de club het toelaten en in verhouding 

met de waarde van de bestelde uitrusting (na aftrek van de eenmalige tussenkomst van de 

clubkas) is er terugbetaling van deze tussenkomst voorzien op volgende tijdstippen :   

➢ 25% van de betaalde aankoopsom van de basisbestelling bij het einde van het 1ste 

fietsseizoen in de nieuwe kledij; 

➢ 25% van de betaalde aankoopsom van de basisbestelling bij het einde van het 2de 

fietsseizoen in de nieuwe kledij. 

De verplichte basiskledij is samengesteld als volgt : 1 korte broek en 1 trui met korte 

mouwen. Deze terugbetalingen gelden niet voor bijkomende aankopen van kledij. 

Enkel voor nieuwe leden kan van deze regel worden afgeweken en kunnen deze leden 

aanspraak maken op een terugbetaling van 2 x 25 % zoals hoger geformuleerd. 

Aangekochte kledij wordt niet terug genomen. 

 

  

Dit reglement van inwendige orde werd goedgekeurd door de algemene (digitale) 

vergadering op datum van 16 november 2022 en vervangt alle voorgaande edities. 

 


