Werking en intern reglement van ’t Heuvens Kliekske
Beste HK’ER,
Gelieve hieronder het intern reglement van onze club terug te vinden.
Het betalen van lidgeld en deelname aan onze ritten impliceert dat je hiermee akkoord gaat.

1. Groepen
Onze club rijdt in 5 groepen:
A’s
B’s
C’s:
D’s
Ladies:

De meest fervente en gemotiveerde fietsers onder ons. Goed getraind en schrikken er niet
van terug om het gemiddelde ook wel eens boven de 35 km/u te krijgen. Hard optrekken en
bergop doorduwen mogen jou niet afschrikken. (Gem. + 32 km/u)
Nog steeds goed getraind, een vlot tempo, maar na de bochten en bergop rijdt deze groep
wat gematigder. (Gem. + 30 km/u)
Deze groep zijn ook allemaal fietsers in hart en nieren, maar het hoeft/moet gewoon niet zo
hard. (Gem. + 28 km/u)
Samen op pad, elke rit een tussenstop, sportief bezig zijn … dat zijn letterlijk en figuurlijk onze
genieters. Hier vind je ook elektrisch aangedreven koersfietsen terug. (ca. 25 km/u)
Een groep dames die vanaf het begin van het seizoen rustig de kilometers opbouwen en
fietsen aan 23 à 25 km/u.

Dames vind je in al onze groepen terug (zeker niet enkel bij de ladies) en mogen net zoals de heren elke rit
kiezen bij welke groep ze meerijden.
Wees realistisch en eerlijk met jezelf en kies de juiste groep. Het is niet erg om eens iemand te duwen of
boven of een colletje te wachten, maar fiets niet elke rit boven je mogelijkheden: dat is niet fijn voor jezelf én
de rest van de groep.
E-bikers (koersfiets/MTB) zijn ook van harte welkom, zolang ze zich maar aanpassen aan de niet-E-bikers en
dit over alle groepen heen.

2. Ritten
Ons “officiële seizoen” loopt van maart t.e.m. september en we rijden op woensdag en zondag (en op
feestdagen).
Woensdag wordt gestart om 18u15 (behalve de D’s, die vertrekken om 17u00).
Op zondag wordt om 8u00 vertrokken.
Let op: in maart zijn er geen woensdagritten (o.w.v. te vroeg donker) en afwijkende starturen op zondag in
maart en september.
Elke groep streeft ernaar om ’s woensdags ten laatste om 20u30 en ’s zondags om 11u30 binnen te zijn.
Dit betekent dat de bestemming van elke rit voor elke groep wel dezelfde is, maar het totaal aantal km’s kan
afwijken (o.w.v. de gemiddelde snelheid).
Er is 1 wegkapitein per groep en 1 GPS’er (kan dezelfde persoon zijn). De GPS’er zal dan ook de te volgen
route aangeven en eventueel beslissen om de route in te korten dan wel beetje te verlengen.
Samen uit, samen thuis. We laten niemand achter tijdens de rit!

Raadpleeg voor een up-to-date kalender steeds onze website!
Een paar keer per jaar trachten we ook een uitstap van een (verlengd) weekend te organiseren.
Een rit heen en terug zee, een weekend in de Eifel, een mountainbike weekend, een weekje Calpe, enz.
behoren allemaal tot de mogelijkheden.
Dit wordt van jaar tot jaar opnieuw bekeken.
Ook in het tussenseizoen (winter) wordt er natuurlijk gereden. Geen officiële ritten, velen kiezen voor de
MTB, op woensdagavond met lampjes, op zondagvoormiddag een toertocht of winterritje met de MTB op de
weg. Afspraken hieromtrent worden vaak in WA-groep gemaakt.
Een ‘officiële rit’ geldt als gereden indien vertrokken en aangekomen aan het vertrekpunt (in regel café
Caprice) en je gescand bent voor aanvang van de rit.
Uiteraard worden de ritten in onze clubkledij gereden: niet enkel als dankbaarheid naar de sponsors toe die
elk een forse financiële inspanning hebben gedaan, als respect naar de club die u van gratis kledij voorziet,
maar ook om als een sterk homogene en trotse groep naar buiten te komen.
Voor elke gereden rit tijdens ‘het officiële seizoen’ krijg je 1 euro spaargeld, die je bij aanschaf van nieuwe
kledij (om de 3 jaar) mag gebruiken voor de aankoop ervan (zie verder onder 5).
Het dragen van een helm is verplicht.

3. Lidgeld
Het lidgeld in onze club bedraagt 100 euro/jaar.
Daarin zit echter heel wat vervat: verzekering, een openingsvergadering (met aantal consumpties), een
clubfeest (eten en drank gratis), een tijdrit op het circuit van Zolder met afsluiter (en aantal consumpties), een
rit voorafgegaan door ontbijt met spek & eieren, enz.
Onze club is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) onder clubnr. 2641.
Een bijkomende persoonlijke verzekering voor individuele ritten is zeker aangeraden.
De uiterste betaaldatum van het lidgeld wordt door het bestuur meegedeeld en zal uiterlijk voor aanvang van
het seizoen zijn.
Op het lidgeld is geen korting mogelijk.

4. Kledij
Om de 3 jaar steken we onze club in een nieuwe tenue.
Bestaande leden krijgen 2 shirts en 2 korte broeken gratis. Dit kan niet ingeruild worden.
De rest (extra shirts, broeken, wintertrui, windstopper, enz) kan tegen betaling worden bijgekocht.
Nadien kunnen ook nog bijbestellingen gebeuren, maar de voorwaarden zijn afhankelijk van de
kledijleverancier waar we mee samenwerken.
Alle bijbestellingen worden aangeboden aan aankoopprijs, waardoor elk lid kan meegenieten van de
aanzienlijke korting die we kunnen afdingen wegens groepsaankoop van ca. 1.000 stuks.

5. Gespaarde euro’s
Zoals eerder reeds gesteld kan je 1 keer per 3 jaar jouw gespaarde euro’s inzetten voor aankoop van nieuwe
kledij. Deze gespaarde euro’s zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden, noch in cash uitbetaald of
in mindering van het lidgeld gebracht worden.
Gespaarde euro’s worden als volgt verdiend:
-

1 euro per gereden ‘officiële rit’.
20% van de winst van de door ons georganiseerde evenementen (MTB TT, eetdag, …) wordt verdeeld
onder de helpende handen.
onze thuisbasis Caprice staat een deel van de door ons gecreëerde omzet af als ‘sponsoring’. Het
bedrag dat in het tussenseizoen (okt t.e.m. feb) terugvloeit naar de club, wordt verdeeld pro rata het
aantal keren dat je in de Caprice bent geweest.

6. Nieuwe leden
Potentieel nieuwe leden mogen steeds een aantal ritten (max. 4) komen meerijden om te kijken of onze club
iets voor hun is. Daarna vragen we wel om volwaardig lid te worden (d.m.v. lidgeld te betalen) om
verzekeringstechnisch in orde te zijn en te kunnen genieten van alle activiteiten en voordelen van onze club.
Nieuwe leden hebben dan ook recht op 1 shirt en 1 korte broek. De rest kan bijgekocht worden.
Indien nieuwe leden nog niet over clubkledij beschikken, wordt hen gevraagd in kledij te rijden die de kleuren
van onze clubkledij benaderen. Dit om een bonte kermis te vermijden.
In het laatste (3e) jaar van een cyclus vervalt dit echter, tenzij het nieuwe lid zelf kledij wenst aan te schaffen.

7. Extrasportieve evenementen
Jaarlijks organiseert HK een MTB-toertocht. Hier kruipt heel veel tijd en werk in en op de dag voor en van de
TT zelf zijn alle helpende handen welkom. Een deel (20%) van de winst van deze TT zal nadien ook aan de
helpende handen worden toegekend onder de vorm van gespaarde euro’s (voor aankoop kledij). Zie punt 5.
Dit geldt ook voor andere activiteiten zoals bv. een eetdag (nieuw vanaf 2022)!
De club zorgt ervoor dat de medewerkers verzekerd zijn.

Het bestuur.

Rekeningnummer van ’t Heuvens Kliekske: BE17 8333 4219 2321
http://www.heuvenskliekske.be

INFOFICHE VOOR NIEUWE LEDEN
Naam:
Voornaam:
Geb. datum:
Adres:
e-mailadres:
GSM-nr:
Welke categorie geniet jouw interesse bij eerste rit: A - B - C - D - Ladies

