Huishoudelijk reglement Westfriese Toerclub
Hoofdstuk 1 kleding
Art 1 A: leden dragen tijdens clubritten, vrije toertochten en gezamenlijke trainingsritten bij voorkeur
het actuele clubtenue, minimaal bestaande uit het clubshirt of clubjack.
B: Leden zijn verplicht tijdens clubritten, vrije toertochten en gezamenlijke trainingsritten een
goedgekeurde fietshelm te dragen.
C: het telefoneren tijdens clubritten, vrije toertochten en trainingsritten wordt, zolang de fiets in
beweging is, ten sterkste afgeraden.
Hoofdstuk 2 Leden
Art 2 De vereniging kent A, B, M en aspirant leden. A leden zijn zij die als eerste uit een gezin lid zijn.
B leden zijn leden uit een gezin waarvan een ander gezinslid A lid is. M leden zijn zij die ook lid zijn
van een andere fietsvereniging en waar zij hun NTFU ledenpas ontvangen. Aspirantleden zijn zij die
de 18 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Hoofdstuk 3 Begunstigers.
Art 3 Begunstigers/ donateurs hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen, doch hebben
geen stemrecht.
Hoofdstuk 4 Lidmaatschap
Art 4 Zij die lid willen worden, kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden bij het secretariaat of
de ledenadministratie
Art 5 Nieuwe A en aspirantleden ontvangen bij toetreding tot onze vereniging het huishoudelijk- en
het competitie reglement en vanuit de NTFU de kalender en ledenpas. M-leden ontvangen het
huishoudelijk- en competitiereglement.
Art 6 Alle leden zijn verplicht adreswijzingen en wijzingen in e-mail adres direct schriftelijk aan het
secretariaat te melden.
Art 7 De leden wordt de gelegenheid geboden deel te nemen aan de verschillende
competitievormen, zoals vermeld in het competitiereglement
Art 8 Elk lid ontvangt voor ieder toerseizoen een NTFU lidmaatschapskaart als bewijs van
lidmaatschap.
Art 9 Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar en wordt automatisch
verlengd.
Art 10a. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging vòòr 1 januari bij de secretaris of de
ledenadministratie. b. door overlijden c. door opzegging namens de vereniging, in geval redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de ledenvergadering handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandeld.
Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt door het bestuur of de algemene
vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van
redenen, in kennis gesteld. Hem / haar staat, behalve wanneer het besluit door de Algemene
ledenvergadering is genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit,
beroep open bij de Algemene vergadering. Degene die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten
uit het lidmaatschap voortvloeiende. Hij/zij is echter gehouden om alle verplichtingen, waaraan nog
voldaan moet worden, na te komen. (o.a. achterstallige contributie, inleveren van goederen van de
vereniging etc.) e. het bestuur stelt het geroyeerde lid schriftelijk op de hoogte van het besluit van de
Algemene ledenvergadering binnen twee weken nadat het besluit genomen is.
Art 11 Royement vindt plaats bij de volgende gevallen: wanbetaling, wangedrag, het schaden van de
goede naam van de Westfriese Toerclub, het verrichten of deelnemen aan handelingen, in strijd met
de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Art 12 Het royement wordt vermeld via het officiële orgaan van de vereniging en gemeld bij de NTFU
Art 13 De contributie wordt door de Algemene ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage van
begunstigers is minimaal de contributie van een A lid min de afdracht aan de NTFU.

Art 14 De contributie dient vòòr 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar te zijn voldaan. Zij die
tijdens het seizoen lid worden, betalen de afdracht aan de NTFU en een gedeeltelijke contributie
voor dat jaar.
Hoofdstuk 5: de Algemene Ledenvergadering
Art 15 De stemgerechtigde leden van de Westfriese Toerclub kiezen het bestuur in de Algemene
Ledenvergadering. De bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en kunnen daarna nog maximaal
twee termijnen van drie jaarzitting nemen in het bestuur. Het rooster van aftreden is
Jaar 1 voorzitter + 4e lid
Jaar 2 secretaris + 5e lid
Jaar 3 penningmeester + 4e lid.
Art 16 Elk lid heeft het recht, met schriftelijke ondersteuning van tenminste 5 andere leden,
kandidaten voor het bestuur aan te dragen. Kandidaat bestuursleden kunnen tot 5 dagen voor de
Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris kenbaar worden gemaakt. Dit dient
vergezeld te gaan met een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. Het bestuur meldt de
kandidaten, waarvan zekerheid bestaat dat zij de functie zullen aanvaarden, in een officieel schrijven
aan de leden.
Hoofdstuk 6: Algemene Ledenvergadering
Art 17 De jaarlijks Algemene Ledenvergadering vindt plaats binnen 6 maanden na afloop van het
verenigingsjaar. Andere Algemene Ledenvergaderingen hebben plaats volgens besluit van het
bestuur of het dagelijks bestuur, of ter voorziening van een vacature, of op verzoek van tenminste
1/10 van de stemgerechtigde leden, mits zij dit schriftelijk met redenen omkleden. Deze vergadering
dient binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek te worden gehouden.
Art 18 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle stemgerechtigde leden,
aspirantleden, ereleden en begunstigers/donateurs.
Art 19 Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering kunnen tot één week voor de vergadering
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
Hoofdstuk 7: stemmingen
Art 20 Ieder lid heeft één stem. Voor het bij volmacht stemmen moet de schriftelijke volmacht van
het lid tesamen met een bericht van afwezigheid van dit lid, voor de aanvang van de vergadering bij
het bestuur worden ingediend.
Art 21 De voorzitter benoemt het stembureau, dat bestaat uit drie stemgerechtigde leden
Art 22 Alle stemmingen over zaken gaan mondeling. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Aftredende en herkiesbare bestuursleden kunnen, met toestemming van de Algemene
ledenvergadering bij acclamatie worden herkozen.
Art 23 Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. Onder
volstrekte meerderheid wordt verstaan de helft plus één.
Hoofdstuk 8 Commissies
Art 24 Het bestuur kan commissies instellen en ontslaan
Hoofdstuk 9 Diensten aan de vereniging.
Art 25 Van de leden die geen enkele dienst aan de vereniging leveren, zijn verplicht bij toerbeurt
zitting te nemen bij de inschrijving van deelnemers(sters) aan toertochten, dit op verzoek van het
bestuur of de toercommissie.
Art 26 Voor gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, zal het bestuur
een besluit nemen. Het bestuur is verplicht om dergelijke besluiten achteraf aan de Algemene
Ledenvergadering voor te leggen.
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