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Erp, Januari 2018
HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOERCLUB ERP
1 ALGEMEEN
Leden van de Toerclub Erp (TC Erp) verplichten zich te houden aan het huishoudelijk reglement en
statuten van TC Erp. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks herzien.
Het huishoudelijk reglement is aanvullend aan de statuten en kan derhalve niet in strijd zijn met de
statuten.
2 NEDERLANDSE TOER FIETS UNIE (NTFU)
TC Erp is aangesloten bij de NTFU. Zowel de verenigingspremie voor de bestuurders, de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, als de premie voor het individuele leden worden jaarlijks
door TC Erp aan de NTFU voldaan.
De kosten voor een NTFU-Toerfiets Kaart/-Lidmaatschap zijn inbegrepen in de ledencontributie.
Elke lid heeft de mogelijkheid om een eigen account te registreren via de website van de NTFU. Op
de website van de NFTU staat beschreven wat de mogelijkheden zijn na het registreren van een
account.
3 VERZEKERING
Door de NTFU is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen afgesloten. De leden
van NFTU-verenigingen hebben de beschikking van een verzekeringspakket die naar eigen behoefte
uit te breiden is.
Op de website van de NTFU is informatie te vinden over de inhoud en voorwaarden van het standaard
verzekeringspakket en de mogelijkheden tot uitbreiding hiervan.
4 CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAPPEN
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie is enkel
via automatische incasso en wordt voor 1 maart geïncasseerd. Deze automatische incasso zal ook
worden toegepast bij het bestellen van clubkleding.
Er zijn vier vormen van lidmaatschap mogelijk:
1. Hoofdlid, contributie bedraagt voor 2018, € 60,00 per jaar.
e
2. Gezinslid (2 lid, woonachtig op hetzelfde adres), contributie bedraagt voor 2018, € 40,00 per jaar.
3. M-lid (lid is reeds lid van een andere NTFU vereniging), contributie bedraagt voor 2018, € 25,00
per jaar.
4. Administratief lid (leden die enkel vanwege de verzekering lid zijn), contributie bedraagt voor
2018, € 40,00 per jaar.
Met ingang van 2016 loopt het lidmaatschapsjaar van 1 januari tot en met 31 december. Lid worden
kan op ieder moment in het jaar, er wordt gedurende het jaar echter geen korting gegeven op de
contributie.
Met ingang van 2018 is het mogelijk dat nieuwe hoofdleden instromen vanaf september tot en met
december het jaar erop (16 maanden). De contributie bedraagt voor deze periode € 80,00.
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5 EINDE LIDMAATSCHAP
-Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid. Deze opzegging dient te geschieden door
middel van een aan de secretaris van het bestuur gericht schrijven per mail. Afmelding van
lidmaatschap dient tijdig, vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Bij afmelding na
deze datum is de jaarlijkse contributie verschuldigd.
-Door royement. Het bestuur kan een lid royeren als deze zich gedraagt in strijd met het statuut, het
huishoudelijk regelement of de goede naam van de vereniging in gevaar brengt.
- Bij overlijden.

6 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar (kalenderjaar), wordt een algemene
ledenvergadering gehouden.
De oproep van de algemene ledenvergaderingen geschiedt per mail op grond van de mailadressen
van de leden volgens het ledenregister. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls
het bestuur dit wenst, doch minimaal één keer per jaar.
Alle besluiten van de algemene ledenvergaderingen worden genomen volgens het bepaalde in de
statuten.
In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde: de bestuursverkiezing, het verslag
van de kascommissie, de benoeming van de commissies.
7 HET BESTUUR
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de beperkingen vastgelegd in de
statuten.
Het bestuur wordt door en uit de leden gekozen in de algemene ledenvergadering bij stemming.
Kandidaten kunnen door het bestuur worden voorgedragen of door tenminste 10 andere leden kan
een kandidaat schriftelijk voorgesteld worden voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
De bestuursleden treden volgens een door het bestuur bepaald rooster af uiterlijk 3 jaar na
benoeming.
Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, behoudens ontslagneming.
Een bestuurslid dat tussentijds in een vacature wordt benoemd neemt, voor wat betreft het rooster van
aftreding, de plaats van zijn voorganger in.
Besluiten genomen op bestuursvergaderingen, in meerderheid van stemmen en bij aanwezigheid van
de bestuursmeerderheid, dienen door de leden te worden nageleefd.
8 WERKGROEPEN/COMMISSIES
Jaarlijks organiseert TC Erp evenementen en/of activiteiten met betrekking tot het fietsen. Activiteiten,
waarvoor werkgroepen/commissies zijn ingesteld, zijn: A-B commissie (rittenkalender en
wegkapiteins, de snerttocht, het fietsweekend, de verplaatsingstochten) Commissie Sponsoring en
PR, Kas commissie, Kleding commissie, commissie Activiteiten (feestmiddag) en de commissie
Veldtoertocht,
Alle leden worden verzocht om minimaal 1 maal per jaar te helpen in een van de of activiteiten.
Aan leden wordt verzocht zich beschikbaar te stellen voor één van bovengenoemde commissies.
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9 CLUBKAMPIOEN
Clubkampioen is degene die in één wegseizoen de meeste zondagtochten van TC Erp heeft
meegefietst inclusief de verplaatsingstocht, fietsweekend en tijdrit. Bij het fietsweekend telt de heenen de terugreis op de fiets ieder 1x mee.
De tocht telt pas mee als er minimaal tot aan de pauze is meegereden.
Bij een eindstand waarbij meerdere renners evenveel tochten hebben gefietst, zijn er meerdere
winnaars. Voor elke winnaar is er een Jan van Boxmeer kilometervetertrofee.
10 VERVOER PER AUTO/AANHANGWAGEN BIJ VERPLAATSINGSTOCHTEN EN
EVENEMENTEN
Het vervoer (voor zover noodzakelijk) van fietsen en/of fietsers naar een startplaats van een
verplaatsingstocht (die op de kalender van TC Erp staat) zal geschieden met privéauto’s. Reiskosten
i.v.m. gebruik van de privéauto kan worden gedeclareerd voor € 0,19 per kilometer.
11 RECHTEN EN PLICHTEN alleen van toepassing voor reguliere leden
Leden hebben het recht tot:
- Het deelnemen aan de tochten en andere activiteiten georganiseerd door TC Erp.
- Aankoop van clubkleding tegen gereduceerde prijzen.
- Het introduceren en als lid voorstellen van personen.
- Het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen en het deelnemen aan stemmingen.
- Het indienen van voorstellen bij het bestuur.
Leden hebben de volgende verplichtingen:
- Het opvolgen van de statuten, het huishoudelijk reglementen en de bestuursafspraken.
- Tijdig doorgeven van adreswijzigingen en mailadressen.
- Zich te gedragen tijdens een toertocht als verkeersdeelnemer en zich te houden aan de verkeerswet.
- Te verschijnen tijdens een toertocht met een deugdelijk rijwiel met minimaal een reserveband en
pomp .
- Het dragen van een valhelm tijdens de toertochten.
- Het opvolgen van de aanwijzingen van de wegkapitein en de van te voren vastgestelde route.
- Bij clubtochten en georganiseerde tochten in clubkleding te fietsen.
- Vroegtijdig elkaar waarschuwen (roepen) als er een voor de toergroep gevaarlijke situatie dreigt te
ontstaan, zoals gaten en obstakels en zand op het wegdek, passerende of tegemoetkomende auto(s),
paaltjes, scherpe bocht, etc.
Als richtlijn bedraagt de gemiddelde snelheid voor de A groep ca. 31 km/u, voor de B groep ca. 29
km/u, en voor de C groep ca. 27 km/u. Er kan van deze richtlijn worden afgeweken zoveel meer of
minder als de wegkapitein, gelet op het weer- of de verkeerssituatie, verantwoordelijk acht.
Indien er meer dan 18 deelnemers zijn, wordt de groep gesplitst.
Als er sprake is van lichamelijk falen of pech aan de fiets moet men dit duidelijk kenbaar maken aan
de wegkapitein. In overleg worden er adequate maatregelen getroffen.
In alle gevallen waarin noch de Statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het
bestuur van TC Erp.
Het Bestuur TOERCLUB ERP
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