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BIJLAGE III bij Beleidsplan 2010-2015 TWC De Contente  
 

     
 

TOER EN WIELERCLUB ‘DE CONTENTE’ TE EERSEL 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 
Algemeen 
Art. 1 

1.1. ‘Toer en wielerclub De Contente’ wordt in dit reglement aangeduid als ‘TWC De Contente’. 
1.2  Haar gekozen domicilie is Eersel.  
1.3  ‘TWC De Contente’ is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna te noemen NTFU. 
1.4  ‘TWC De Contente’ kent leden en jeugdleden (hierna te noemen leden) en rustende- en 

ereleden, zijnde personen die de wielersport niet actief beoefenen.  
1.5  De leeftijdsgrens voor jeugdleden is 8 tot 18 jaar. De peildatum daarbij is 1 maart 
1.6  ‘TWC De Contente’ stelt elk lid in het bezit van een geldige NTFU-toerfietskaart. De kosten 

hiervan zijn begrepen in de contributie.  
1.7  Naast de jaarvergadering, die volgens de statuten uiterlijk zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar moet worden gehouden, wordt minimaal in het najaar nog een algemene 
ledenvergadering gehouden.  

 
Contributie 
Art. 2 

2.1 Op de najaarsvergadering wordt de hoogte van de contributie voor het komend jaar vastgesteld.  
2.2 Mocht het bestuur een tussentijdse aanpassing van de contributie noodzakelijk achten, kan 

hiervoor een buitengewone ledenvergadering bijeen worden geroepen.  
2.3 De contributie is opgebouwd uit de afdracht aan de NTFU plus een bedrag per maand.  
2.4 De contributie dient per jaar vooruit te worden betaald aan de penningmeester, of op 

rekeningnummer  1135.39.525 bij de Rabobank Eersel, t.n.v. ‘TWC De Contente’ te worden 
overgemaakt en wel binnen een maand na ontvangst van nota of betalingsverzoek.  

2.5 Indien de contributie niet binnen genoemde termijn is voldaan, kan automatisch een schorsing 
volgen totdat het verschuldigde bedrag is betaald.  

2.6 Mocht het in punt 2.5 vermelde zich tweemaal achtereen zonder grondige reden hebben 
voorgedaan, zal het bestuur het betreffende lid uitsluiten van lidmaatschap.  

2.7 De contributie voor rustende leden is bepaald op de contributie voor leden, verminderd met  
de kosten van het lidmaatschap van de NTFU. Ereleden zijn geheel vrijgesteld van contributie.  

2.8 Een gezin telt slechts één hoofdlid, de overigen uit het gezin die lid zijn van TWC De Contente 
worden gezinsleden en ontvangen daardoor korting op de contributie.  

2.9 Voor jeugdleden t/m 18 jaar geldt een speciaal jeugdtarief. De peildatum is 1-1.  
2.10 Bij opgave als lid na 1 oktober zal, conform de NTFU, de oktoberregeling worden gehanteerd.  

Dan is ¼ deel van de contributie plus de contributie van het daaropvolgende jaar verschuldigd.  
2.11 Indien een lid tevens lid is van een andere NTFU-vereniging en bij deze vereniging een 

toerfietskaart afneemt (d.w.z. hoofdlid is bij de andere vereniging), wordt een korting op de 
contributie gegeven. Deze korting bestaat uit het bedrag dat verkregen wordt door de kosten 
van de toerfietskaart te verminderen met de registratiekosten voor het zogenaamde NTFU M-
lidmaatschap.  
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Bestuur 
Art. 3 

3.1 Een bestuurslid dient meerderjarig te zijn.  
3.2 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. In spoedeisende 

gevallen kunnen het dagelijks bestuur of twee leden van het dagelijks bestuur samen met een 
ander bestuurslid namens het gehele bestuur optreden. De onder deze omstandigheden 
genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.  

3.3 De leden van het bestuur zijn niet hoofdelijk aansprakelijk te stellen binnen de vereniging voor 
de gevolgen van in het bestuur volgens statuten en huishoudelijk reglement genomen besluiten.  

3.4 Mocht een bestuurslid het vertrouwen van de andere bestuursleden hebben verloren of in strijd 
met de beslissingen van bestuurs- en/of algemene vergadering hebben gehandeld, bestaat de 
mogelijkheid dat het betreffende bestuurslid door de overige bestuursleden van zijn functie 
wordt ontheven. Daarop volgt zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering.  

3.5 Het bestuur van ‘TWC De Contente’ heeft het recht bevoegdheden te delegeren aan een 
ingestelde commissie. 

3.6 Bestuursleden mogen geen bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad zijn. In 
voorkomende gevallen dient één der verwanten onmiddellijk af te treden.  

3.7 Het dagelijks bestuur en het verenigingsbestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter, dan wel 
drie andere bestuursleden dit nodig oordelen.  

3.8 De leden van het bestuur hebben het recht tot het bijwonen van de vergaderingen van de 
diverse commissies.  

3.9 De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij zorgt voor het naleven van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere reglementen en bepalingen. Bij 
ontstentenis of belet van de voorzitter neemt een ander bestuurslid diens functie waar. De 
plaatsvervangend voorzitter treedt, zolang diens waarneming duurt, in alle rechten en plichten 
van de voorzitter.  

3.10 Tot de taak van het bestuur behoort ondermeer: 
a Het toelichten van de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen, alsmede 

de uitvoering van besluiten. Het bestuur kan de uitvoering aan commissies delegeren; 
b De zorg voor de naleving van de verplichtingen door de vereniging aangegaan, alsmede 

de uitvoering van de door de vereniging op zich genomen taken, alsmede regelende en 
vertegenwoordigende functies; 

c Het beheer van de geldmiddelen, waartoe in het bijzonder de penningmeester gehouden 
zal zijn, middels het voeren van een correcte boekhouding; 

d De instelling van commissies, voor zover dit niet is opgedragen of voorbehouden aan de 
algemene ledenvergadering; 

e De beslissing omtrent toelating van leden, voor zover dit niet aan de algemene 
vergadering is voorbehouden; 

f De zorg voor voorlichting en publiciteit, zowel binnen de vereniging als daarbuiten; 
g De beslissing in competentiegeschillen.   

3.11 De secretaris is belast met het voeren van correspondentie, het uitschrijven en notuleren van 
alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, het uitbrengen van het jaarverslag en voorts alle 
werkzaamheden die geacht worden te behoren tot het secretariaat van de vereniging.  

3.12 De penningmeester is belast met inning en beheer van de verenigingsgelden. Uitgaven die de 
somma van € 100 te boven gaan, vereisen goedkeuring van het bestuur, tenzij de uitbetalingen 
plaatsvinden binnen het kader van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde 
begroting. De penningmeester is gehouden van het beheer van geldmiddelen een correcte 
boekhouding bij te houden, welke elke bestuursvergadering ter verantwoording moet worden 
voorgelegd aan het bestuur. Jaarlijks brengt de penningmeester verslag uit aan de kascommissie. 
Op de algemene ledenvergadering dient de penningmeester verslag uit te brengen aan die 
vergadering,  

3.13 Het bestuur behoeft geen toestemming van de leden om uitgaven te doen die een bedrag van  
€ 500 niet overschrijden. Voor hogere bedragen is toestemming van de Algemene 
Ledenvergadering vereist.  
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Commissies  
Art. 4 

4.1 ‘TWC De Contente’ kent onder meer de navolgende vaste commissies: 
a Commissie toeren op de weg 
b Commissie ATB 
c Veldtoertochtencommissie 
d Jeugdcommissie 
e Kascommissie 
f Sponsorcommissie  
 

4.2 De kascommissie wordt ingesteld en benoemd door de algemene ledenvergadering. 
4.3 Het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen te allen tijde andere commissies instellen 

en opheffen.  
4.4 Bevoegdheden:  

De commissie krijgt de bevoegdheid om een specifieke activiteiten of activiteiten te organiseren 
binnen het kader van het jaarplan van TWC De Contente. De commissie stelt voor iedere 
activiteit een draaiboek op. Nadat het bestuur goedkeuring heeft gegeven aan het draaiboek kan 
de commissie haar activiteit voorbereiden en uitvoeren.. In iedere commissie zal een bestuurslid 
toezien op de voortgang binnen de commissie.  
De financiële bevoegdheid wordt door de penningmeester aan de commissie gedelegeerd, 
waarbij de commissie een budget voorlegt dat aansluit op de financiële begroting voor het 
betreffende jaar. De commissie krijgt vervolgens, na goedkeuring van de penningmeester, de 
bevoegdheid om de activiteit binnen het budget uit te voeren. Direct na de activiteit zal de 
commissie een financieel verslag opstellen, eventueel in samenwerking met de penningmeester. 

 
Geldmiddelen 
Art. 5 
Inkomsten 
5.1 De inkomsten van ‘TWC De Contente’ bestaan uit:  

a Contributies  
b Sponsorbijdragen 
c Opbrengsten uit evenementen 
d Rente van bank en spaarbank 
e Overige inkomsten 

5.2 Alle door ‘TWC De Contente’ te ontvangen gelden moeten binnen één maand aan de 
penningmeester worden voldaan.  

Uitgaven 
5.3 Alle vorderingen op ‘TWC De Contente’ moeten worden ingediend bij de penningmeester. 

Door hem geschieden alle betalingen.  
5.4 Alle declaraties van uitgaven voor de vereniging dienen binnen één maand bij de 

penningmeester van de vereniging te worden ingediend; zij dienen te zijn vergezeld van 
toelichting op het doel van de uitgaven en van deugdelijke bewijzen. Uitgaven van de diverse 
commissies worden ingediend via een daartoe aangewezen commissielid.  

5.5 Wanneer met de auto voor de vereniging wordt gereden en indien dit plaats vindt met 
toestemming van de commissieverantwoordelijke dan wel het bestuur, wordt een 
kilometervergoeding betaald overeenkomstig het fiscaal toegestane onbelaste kilometertarief. 
De vergoeding van andere kosten is ter beoordeling aan het bestuur.  

 
Evenementen 
Art. 6 
6.1 ‘TWC De Contente’ organiseert gedurende het jaar diverse evenementen.  
6.2 Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar hulp aanbiedt bij het organiseren van de 

evenementen.  
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Clubtenue 
Art. 7 
7.1 Elk nieuw lid is verplicht van het clubtenue een shirt en een broek van het clubtenue van de 

vereniging af te nemen. Jeugdleden krijgen een clubshirt in bruikleen en dienen zelf een broek 
aan te schaffen.  

7.2 Indien in clubverband wordt deelgenomen aan clubactiviteiten, dienen de deelnemers het 
clubtenue te dragen. Het niet dragen van het clubtenue kan leiden tot uitsluiting van de 
activiteit.  

7.3 Het is niet toegestaan wijzigingen aan het clubtenue aan te brengen.  
7.4 TWC De Contente zal proberen de clubkleding tegen kostprijs aan te bieden aan de leden.  
 
Gedragsregels toeren op de weg en ATB 
Art. 8 
8.1 Helmplicht 

Bij deelname aan clubactiviteiten is het dragen van een helm verplicht.  
Onder clubactiviteiten worden in dit verband verstaan: 

1. Activiteiten georganiseerd door de vereniging bedoeld voor deelname per racefiets of 
ATB. Hieronder vallen de door de vereniging georganiseerde trainingen, clubtochten, 
fietsweekenden, toerfietstochten, veldtoertochten etc.  

2. Activiteiten georganiseerd door derden bedoeld voor deelname per racefiets of ATB 
waaraan als groep wordt deelgenomen.  

 
8.2 Overige gedragsregels 
 
8.2.1 Gedragsregels voor toerfietsers 

a Het toerfietsen bij ‘TWC De Contente’ wordt georganiseerd door de commissie 
toerfietsen op de weg. Deze commissie heeft een beleidsplan samengesteld, waarin is 
vastgelegd hoe het toerfietsen op de weg bij ‘TWC De Contente’  wordt beoefend.  

b De clubritten staan onder leiding van een vooraf aangewezen wegkapitein. 
c Aanwijzingen van de wegkapitein dienen strikt te worden opgevolgd.  
d Er wordt als groep gereden, dus ‘samen uit, samen thuis’.  
e ‘TWC De Contente’ is een toervereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.  
f Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.  
g Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.  
h Bij pech wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.  
i Als iemand het tempo niet kan volgen, wordt gewacht en het tempo wordt aangepast.  
j Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan, wordt betreffende persoon hierop 

aangesproken en zonodig doorverwezen naar een andere groep.  
k Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers, gaat deze niet op kop rijden en 

het tempo bepalen. Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind 
houden. Zonodig wordt deze doorverwezen naar een andere groep.  

l Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en 
daarna doorgegeven.  

m Een kruising wordt als groep overgestoken.  
n In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.  
o Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.  
p Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.  
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8.2.2 Gedragregels voor ATB-ers 

a Het ATB fietsen bij ‘TWC De Contente’ wordt georganiseerd door de commissie ATB. 
Deze commissie heeft een beleidsplan samengesteld, waarin is vastgesteld hoe ATB 
fietsen bij ‘TWC De Contente’ wordt beoefend.  

b De trainingen vinden plaats onder supervisie van een door de commissie ATB 
aangewezen begeleider.  

c Aanwijzingen van de begeleider dienen strikt te worden opgevolgd.  
d Er wordt als groep gereden, dus ‘samen uit, samen thuis’.  
e Als iemand het tempo niet kan volgen, wordt gewacht en het tempo wordt aangepast.  
f Fiets in kleine groepjes.  
g Fiets alleen daar waar dat is toegestaan. 
h Bij pech wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.  
i Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.  
j Respecteer de natuur: plant en dier. 
k Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk. 
l Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets. 
m Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.  
n Maak geen onnodig lawaai.  
o Laat gaan afval achter.  

 
8.2.3 Akkoordverklaring gedragregels evenementen 

Bij deelname aan de door TWC De Contente georganiseerde evenementen en meerdaagse tochten 
zijn de gedragsregels en aandachtspunten van toepassing, zoals die zijn opgenomen in de 
‘akkoordverklaring gedragsregels evenementen’. Deze ‘akkoordverklaring gedragsregels 
evenementen’ is als bijlage I toegevoegd aan dit huishoudelijk reglement.  

 
8.2.4 Ongewenste omgangsvormen 

In het geval een lid binnen onze vereniging geconfronteerd wordt met ongewenste 
omgangsvormen, is het beleid van kracht zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan 2010-2015 en 
de reglementen van NOC/NSF.  
 

8.2.5 Lief en leed 
De vereniging wordt periodiek geconfronteerd met lief- en leedzaken. Wij vinden het belangrijk 
om daar als club op een goede manier mee om te gaan. Om in dergelijke, vaak moeilijke, situaties 
een houvast te hebben is onderstaande tabel samengesteld. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden 
vermeld dat het slechts een leidraad betreft, waarvan het bestuur in onderling overleg kan 
afwijken. 

gewoon lid actief lid (commissie) bestuurslid (of ex) ex-leden

Geboorte K/NB K/M K/H/M --

Ziekte K/B/NB K/B/M/NB K/B/H/M --

Overlijden K/B/H/M/NB K/B/H/M/NB K/B/H/A/M/NB K

Overlijden gezinslid K/B/H/M/NB K/B/H/M/NB K/B/H/M/NB --

Overlijden ouders K K/H K/B/H --

K = kaartje

B = bloemetje (of fruitmand)

H = (huis)bezoek, bijwonen begrafenis

A = advertentie

M = mailtje aan leden

NB = vermelding in Nieuwsbrief  
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Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van TWC De Contente 
d.d. 26 maart 2010. 
Laatste wijzigingen goedgekeurd in de ledenvergadering van 30 november 2012. 
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Bijlage I bij het huishoudelijk reglement van TWC De Contente 

 
AKKOORDVERKLARING GEDRAGSREGELS EVENEMENTEN  
TWC DE CONTENTE EERSEL  

 
 
Elk lid van TWC De Contente gaat akkoord met de volgende gedragsregels en aandachtspunten met 
betrekking tot de door TWC De Contente georganiseerde evenementen en meerdaagse tochten:  
 
1. Als lid van TWC De Contente zorg ik dat ik goed ben voorbereid: 

- mijn fysieke conditie is goed; 
- mijn materiaal is deugdelijk, goed onderhouden en voldoet aan de noodzakelijke eisen; 
- ik ben in het bezit van een geldig legitimatiebewijs; 
- ik heb de adviezen in het informatieboekje gelezen en opgevolgd, met name de 

paragrafen ‘wieleradvies, kleding, voeding en drank en onderhoud fiets’; 
- ik draag zorg voor tijdige betaling van de verschuldigde eigen bijdrage (of het restant 

daarvan) voor deelname aan evenementen. 
 
2. De chauffeur en/of eigenaar is verantwoordelijk voor een deugdelijke auto. De chauffeur en/of 

eigenaar zorgt ervoor dat een aansprakelijkheidsverzekering op de betreffende auto zijn 
afgesloten voor alle te vervoeren personen.  Uiteraard zorgt de chauffeur en/of eigenaar voor een 
geldig rijbewijs en APK- keuring. 

 
3. Als lid van TWC De Contente ben ik automatisch NTFU-lid en TFK-houder. Een onderdeel hiervan 

is een verzekering, waarover op de NTFU site meer info te vinden is: 
http://www.ntfu.nl/Producten/Verzekeringen/Fietsverzekering/tabid/384/Default.aspx  
Ik ben me ervan bewust dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het afsluiten van een uitgebreidere  
(reis-)verzekering , indien ik meer risico’s wil afdekken. Ook een annuleringsverzekering dien ik 
zelf af te sluiten en komt voor eigen rekening.  

 
4. Chauffeurs kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor (transport-)schade aan 

fietsen of andere materiële schade. Materiële (transport-)schade die niet door de in punt 2 of 3 
genoemde verzekering(en) worden gedekt, is voor eigen risico van de eigenaar.  

 
5. TWC De Contente is een recreatieve vereniging, dus we maken geen wedstrijd van de 

fietstochten. Samen uit, samen thuis.  
- Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen het tempo moet aanpassen aan de langzaamste in 

zijn/haar groep, zeker niet tijdens een klim. Er wordt echter wél op elkaar gewacht op 
afgesproken plaatsen en geholpen bij materiaalpech of ongevallen.  

- Er wordt in meerder groepen gereden, variërend in lengte en zwaarte van de ritten. Per groep 
is een wegkapitein aangesteld, die per GSM contact kan leggen met andere groepen, evt. de 
bezemwagen, de organisatie, de verblijfsaccomodatie etc.  

- Niemand blijft alleen achter. Bij twijfel wordt teruggereden of via GSM contact gezocht met de 
achterop geraakte groepsleden.  

- Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de gedragsregels van de accommodatie 
respecteren.  

- Voor niet met name genoemde zaken dienen de adviezen en aanwijzingen van de coördinator 
cq. supervisor te worden opgevolgd.  

 
 
 
 

http://www.ntfu.nl/Producten/Verzekeringen/Fietsverzekering/tabid/384/Default.aspx

