Clubreglement

Seizoen 2020
01/12/2019 - 30/11/2020

INLEIDING
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit volgende 6 personen
Bart Carette – Voorzitter
Marc Debever – Penningmeester
Denis Roman – Secretaris
John Verledens – Web Master
Cindy Vanbesien – Party Manager
CONTACT
MTC “2‐Route”
p/a Bart Carette
Kortemarkstraat 26
B‐8820 Torhout
REKENINGNR
IBAN: BE87 0014 8215 0094
BIC:
GEBA BE BB
LOKAAL
Staminee ‘t Brugtje
Guldenvlieslaan 1
8820 Torhout
DIGITAAL
Website:
Forum:

http://www.2route.be
http://www.2route.be/v2012/forum
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(publiek)
(besloten)

HOOFDSTUK 1: LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 1
In principe kan iedereen lid worden van “MTC 2‐Route”.
Allereerst dient het lid dit reglement grondig doorgenomen te hebben. Bij betaling van de bijdrage
wordt door het bestuur aangenomen dat het lid dit reglement gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk
aanvaard heeft.
ARTIKEL 2
Het lidmaatschap gaat in na storting van het lidgeld op de clubrekening, of na betaling aan een
bestuurslid, en eindigt op 30 november van het lopende kalenderjaar.
VERNIEUWENDE leden dienen hun lidgeld te betalen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar
om te kunnen genieten van de voordelen die gelden vanaf deze datum.
NIEUWE leden die vóór 15 augustus van het lopende kalenderjaar toetreden tot de club worden lid
van het huidige seizoen.
NIEUWE leden die vanaf 15 augustus van het lopende kalenderjaar toetreden tot de club worden lid
van het volgende seizoen, tenzij door deze uitdrukkelijk gevraagd wordt om reeds tot huidig seizoen
toe te treden. In dit geval dienen deze dan ook voor volgend seizoen tijdig hun lidmaatschap te
vernieuwen indien zij wensen verder lid te blijven.
ARTIKEL 3
De bijdrage voor het lidmaatschap wordt jaarlijks door het bestuur bepaald, ten laatste op 15 augustus
van het lopende kalenderjaar. Voor het seizoen 2020 bedraagt deze 25,00€.
ARTIKEL 4
Het lidmaatschap kan jaarlijks vernieuwd worden, enkel en alleen door betaling van de bijdrage. Indien
een lid niet meer wenst te vernieuwen, hoeft deze niet te verwittigen noch voorop te zeggen. Bij niet‐
betaling vóór 1 december van het lopende kalenderjaar wordt door het bestuur aangenomen dat het
lidmaatschap door de betreffende persoon stopgezet wordt.
ARTIKEL 5
Bij een EERSTE aansluiting ontvangt een nieuw lid een zwarte t‐shirt met het clubembleem. Een lid kan
slechts EENMALIG een eerste keer aangesloten worden. Indien een lid één of meerdere seizoenen
overslaat, en dan opnieuw tot de club toetreedt, wordt dit aanzien als een VERNIEUWEND lid.
De EERSTE 100 leden die hun lidmaatschap tijdig vernieuwen, ontvangen een clubgadget, welke
jaarlijks door het bestuur bepaald wordt. Voor het seizoen 2020 wordt dit een balpen.
ARTIKEL 6
Het lidgeld kan na betaling niet meer teruggevorderd worden.
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ARTIKEL 7
Het lid verklaart zich akkoord dat persoonlijke gegevens, enkel en alleen voor intern gebruik door het
bestuur, worden bewaard. Deze worden niet gepubliceerd, ook niet bekend gemaakt aan andere
leden, in navolging van de wet op de privacy.
Volgende gegevens worden opgeslagen:
Naam en voornaam
Adresgegevens
Contact: telefoon, gsm, email
Motorgegevens: merk, type, nr‐plaat
ARTIKEL 8
Het lidmaatschap brengt geen enkele verplichting met zich mee die niet in dit reglement (voorafgaand
en volgend op dit artikel) vastgelegd wordt. M.a.w. deelname aan treffens, activiteiten, enz... zowel
voorgesteld door het bestuur of individuele leden, gebeurt dan ook volledig op vrijwillige basis.
ARTIKEL 9
Elk lid beschikt tijdens het lopende seizoen over een toegang tot het forum waarop alle informatie
beschikbaar is. Tevens zijn er een aantal rubrieken waarbij het lid recht heeft zelf informatie te
verstrekken en/of feedback te geven.
De toegang gebeurt door middel van een login en paswoord, hetzij door het lid zelf te kiezen, hetzij
toegekend door het bestuur, indien het lid daarom verzoekt.
ARTIKEL 10
Het bestuur behoudt zich het recht om bepaalde leden te weigeren of uit te sluiten.
Bij vaststelling van fraude of andere onregelmatigheden van één of meerdere leden zal het bestuur
tevens beslissen over de te nemen sancties en/of maatregelen tegenover de betrokkene(n). Op dat
ogenblik verliest betrokkene zijn/haar voordelen alsook alle reeds behaalde punten tijdens het
lopende seizoen.
ARTIKEL 11
Het bestuur heeft het recht om een bestuurslid uit zijn ambt te ontheffen.
Indien het bestuur het nodig acht om uit te breiden of te vervangen, kan het bestuur een of meerdere
leden de vraag stellen om toe te treden. Dit houdt absoluut geen enkele verplichting in voor de
aangesproken persoon. Een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ is voldoende als antwoord. Er worden echter geen
vacatures uitgeschreven.
ARTIKEL 12
MTC “2‐Route” als vereniging en de bestuursleden als individuele personen kunnen nooit of te nimmer
verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, schade, incidenten, ... van welke aard dan ook, die
zich vóór, tijdens of na activiteiten, al of niet door de club georganiseerd, zouden voordoen.
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HOOFDSTUK 2: KLASSEMENT ‘CLUBKAMPIOENSCHAP’
ARTIKEL 1
Bij MTC “2‐Route” wordt een algemeen puntenklassement bijgehouden, welke in aanmerking wordt
genomen voor het ‘clubkampioenschap’.
ARTIKEL 2
Ieder lid beschikt over voorgedrukte stickers, met daarop o.a. een persoonlijke barcode, eigen naam
en clubnaam. Deze dienen gebruikt te worden op enerzijds het inschrijvingsformulier, anderzijds het
controleblad, voor eender welk treffen ook.
Deze stickers zijn steeds beschikbaar in het clublokaal.
ARTIKEL 3
Elk treffen of activiteit wordt slechts één maal in aanmerking genomen voor het klassement. Een lid
kan voor hetzelfde treffen meerdere keren inschrijven en rijden, maar kan voor het treffen slechts
eenmaal beloond worden.
ARTIKEL 4
Elk treffen dat samenvalt met de organisatiedagen van onze eigen treffens, zijnde Toeroet‐ en Olf‐
Oest‐treffen, wordt zonder uitzondering uitgesloten uit het klassement. Deze dagen omvatten
voorbereiding (bv. bepijling), treffen zelf en opkuis (bv. afpijling) nadien.
ARTIKEL 5
Elk lid, dat op het einde van het seizoen, minstens 25 punten heeft behaald, krijgt door de club een
gratis feestmaaltijd aangeboden. Leden die minder dan 25 punten behaald hebben, kunnen mits
betaling van 25€ ook van deze maaltijd genieten.
ARTIKEL 6
Elk lid, dat op het einde van het seizoen, minstens 75 punten behaald heeft, kan beloond worden met
een waardebon van een Belgische motorzaak naar keuze, of een waardebon van onze eigen clubshop.
Het bedrag op de waardebon zal bepaald worden aan de hand van het aantal punten vanaf 75, het
aantal deelnames aan de activiteiten, het binnengebrachte sponsorgeld voor onze affiches en de
inhoud van de clubkas, dit alles in evenredigheid met elkaar.
Alleen wie tijdig zijn lidmaatschap vernieuwt, zal zijn waardebon van het vorige seizoen kunnen
ontvangen.
ARTIKEL 7
De tussenstand van het puntenklassement zal op regelmatige basis kenbaar gemaakt worden via het
forum in de rubriek ‘KLASSEMENTEN’ – ‘Algemeen clubklassement’.
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ARTIKEL 8
Paragraaf 1: Treffens door het bestuur weerhouden (1 of 3 punten)
Deze paragraaf omvat alle treffens die het bestuur als officieel beschouwt. In het algemeen betreft dit
de treffens als genoteerd op de kalenders van volgende bonden: OBVV, VMF, BM, TA‐Wvl, TA‐Ovl en
Challenge Wallonie.
Het bestuur kan steeds beslissen, om welke reden dan ook, andere treffens aan deze lijst toe te voegen,
alsook bepaalde treffens niet te weerhouden. Tevens kan het bestuur een bepaald treffen op een
andere manier verlonen.
Deze treffens worden ongeveer 1 week op voorhand door het bestuur op het forum aangekondigd.
Deze komen terecht in de rubriek: ‘TREFFENS’ – ‘2‐Route’.
Om punten voor deze treffens te kunnen verdienen, gaat men zich inschrijven en rijdt men het treffen
enkel met de motorfiets, bromfiets, trike of quad.
Bij inschrijving op een treffen ontvangt het lid één (1) punt.
Wanneer men de rit volledig rijdt en het naar behoren afgestempelde controleblad bij de organisatie
terug indient, ontvangt het lid daarbovenop nog twee (2) punten. Per treffen welke hieronder valt,
kunnen dus drie (3) punten verdiend worden.
Paragraaf 2: Algemene ledenvergadering (1 punt)
Alle clubleden die aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering krijgen één (1) punt toegekend.
Deze vinden steeds plaats op de eerste vrijdag van de maand in ons clublokaal Staminee ‘t Brugsje.
Indien de datum en/of locatie bij uitzondering zou veranderen, worden de leden daarvan zo spoedig
mogelijk ingelicht door het bestuur.
Paragraaf 3: Bijkomende activiteiten (1 of meerdere punten)
Naast de treffens voorzien op de clubkalender kunnen bijkomende activiteiten georganiseerd worden
door het bestuur (bv. karting, bowling, verrassingsreis, Sinterklaasfeest, beenhesp‐avond, enz...). Het
gaat hier om een niet‐limitatieve lijst en er is ook geen garantie dat dergelijke evenementen ook
daadwerkelijk georganiseerd worden. Bij deelname aan deze activiteiten zal één (1) punt toegekend
worden, tenzij het bestuur beslist dit op een andere manier te honoreren.
Het bestuur kan ook meerdaagse uitstappen organiseren (bv. Santa Pod, Ardèche, enz...). Ook hier is
er geen garantie dat deze daadwerkelijk georganiseerd worden. Deelnemers hieraan zullen naar
billijkheid met de thuisblijvers gehonoreerd worden. In principe ontvangen zij de punten die ze zouden
kunnen verdienen om aan alle samenvallende treffens en/of activiteiten, die voor het klassement in
aanmerking komen, deel te nemen. Het bestuur kan echter steeds beslissen dergelijke activiteit anders
te belonen.
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Paragraaf 4: Organisatie eigen activiteiten (1 of meerdere punten)
Bij organisatie van eigen activiteiten zal regelmatig beroep gedaan worden op medewerking van onze
leden. Dit houdt geen enkele verplichting in en gebeurt op vrijwillige basis. Een voorbeeld hiervan is
de organistie van ons eigen treffen.
Ook hiervoor worden punten toegekend, naar evenredigheid met de geboden hulp. Het aantal te
verdienen punten zal op voorhand bepaald en meegedeeld worden aan de leden door het bestuur.
Paragraaf 5: Clubritten (6 punten)
Het bestuur kan meerdere keren per jaar een clubrit organiseren. Meestal betreft dit dan de interne
verkenning van onze eigen treffens. Deze starten en eindigen steeds in het clublokaal.
Bij deelname aan een clubrit ontvangt ieder lid zes (6) punten voor het clubklassement.
Voor deelname aan een clubrit wordt een bijdrage van 12€ per lid gevraagd. Daarvoor krijgen de leden
voor vertrek 1 koffie en 2 koffiekoeken, 3 drankjes onderweg en een warme maaltijd bij aankomst in
het clublokaal.
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HOOFDSTUK 3: KLASSEMENT ‘CLUBCADEAU’
ARTIKEL 1
Het bestuur kan jaarlijks beslissen, afhankelijk van de clubfinanciën, om naast het ‘clubkampioenschap’
een extra klassement – ‘clubcadeau’ – te voorzien. Het lid kan daarbij een cadeaubon verdienen na het
bereiken van een bepaald aantal punten tijdens de loop van het seizoen. Dit seizoen wordt dat een
bon van NV Caset te Lichtervelde.
ARTIKEL 2
Dit puntenklassement is een extra klassement en staat volledig los van het clubkampioenschap.
ARTIKEL 3
De punten voor dit klassement kunnen verdiend worden door deel te nemen aan een 30‐tal treffens,
die door het bestuur bij aanvang van het seizoen aan de leden wordt meegedeeld. Eventueel kunnen
daar ook andere activiteiten in opgenomen worden (bv. fotozoektocht). In principe wordt per
deelgenomen activiteit één (1) punt toegekend.
ARTIKEL 4
Voor dit specifieke klassement wordt er een zakkalendertje ter beschikking gesteld voor de leden.
Daarop kan individueel bijgehouden worden aan welke treffens/activiteiten er werd deelgenomen.
ARTIKEL 5
De tussenstand van het puntenklassement zal op regelmatige basis kenbaar gemaakt worden via het
forum in de rubriek ‘KLASSEMENTEN’ – ‘Clubcadeauklassement’.
ARTIKEL 6
Het bestuur kan op ieder ogenblik, om welke reden dan ook, beslissen om een rit/activiteit toe te
voegen, te schrappen of met een andere puntenverdeling te honoreren.
ARTIKEL 7
Elk treffen of activiteit wordt slechts één maal in aanmerking genomen voor het klassement. Een lid
kan voor hetzelfde treffen meerdere keren inschrijven en rijden, maar kan voor het treffen slechts
eenmaal beloond worden.

Het bestuur wenst jullie veel zorgeloze kilometers
en veel plezier toe tijdens het seizoen !
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