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1. Inleiding
Welkom als (toekomstig) lid van TWC Valkenswaard. In deze brochure leest u
iets over de vereniging en krijgt u antwoorden op vragen die wellicht bij u leven.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen hebben
neem dan contact op met één van de bestuursleden. Zij zullen u direct of na
raadpleging van anderen in de vereniging een antwoord geven.
2. De vereniging TWC Valkenswaard
De Toer Wieler Club Valkenswaard is opgericht op 1 oktober 2010, maar was
voor die datum al vele jaren actief onder een andere naam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf
personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door een aantal vaste commissies. Zo is er
onder meer commissie veldtoertochten, een commissie toerkalender, een
commissie fietsweekend en een commissie kleding.
De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder nummer 50977164.
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3. NTFU
De vereniging is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). De NTFU is en
overkoepelende organisatie, waarbij verenigingen en stichtingen zijn aangesloten
die zich tot doel stellen het sportieve en recreatieve toerfietsen te bevorderen.
Als lid van een bij de NTFU aangesloten vereniging ontvangt u jaarlijks de
ToerFietsKaart (TFK). Met deze kaart kunt u beschikken over de volgende
faciliteiten.
•
•
•
•
•

Het Toerfiets Evenementen Programma (TEP), een jaaroverzicht met
ongeveer 6000 georganiseerde toertochten.
Het Fiets Sportmagazine, een blad dat 6x per jaar verschijnt en dat gevuld
is met informatie over fietsen, kleding, medische adviezen etc.
Een verzekering voor materiaal.
Een toerboekje waarin u uw fietskilometers kunt laten aantekenen.
Korting bij deelname aan toertochten georganiseerd door een NTFU- of
VWB vereniging.

Meer informatie over de NTFU vindt u onder andere op www.ntfu.nl . Op deze
site vindt u ook links naar tal van interessante en leuke fietssites, bijvoorbeeld
links naar de sites van verenigingen die aangesloten zijn bij de NTFU.
4. Lidmaatschap-Contributie
Het lidmaatschap van TWC Valkenswaard loopt van 1 januari tot en met 31
december en wordt automatisch ieder jaar verlengd. Opzeggingen dienen vóór 1
december te worden ingediend.
Als lid van de vereniging bent u contributie verschuldigd. De contributie is
opgebouwd uit twee delen, nl. een gedeelte dat bestemd is voor de NTFU en een
gedeelte dat bestemd is voor TWC Valkenswaard.
De contributie voor seizoen 2016 bedraagt:
Hoofdlid:
€ 70,00
Gezinslid:
€ 66,50
Hoofdlid 65+:
€ 63,00
Gezinslid 65+:
€ 59,50
Septemberlid:
€ 88,00
September Gezinslid:
€ 82,50
Septemberlid 65+:
€ 81,00
September Gezinslid 65+: € 75,50
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Bedragen zijn incl. NTFU afdracht voor 1-1-2016 t/m 31-12-2016.
Naast de kleding (zie punt-5) verstrekt de club tevens een bijdrage van
€50,00 pp voor het fietsweekeind tot een maximum totaal van € 1000,00, zolang
de geldmiddelen dit toelaten.
De bijdrage voor het fietsweekend zal enkel beschikbaar worden gesteld als de
betrokken leden zich naar het oordeel van het bestuur voldoende hebben ingezet
om de benodigde geldmiddelen te verwerven (mee helpen bij toertochten etc).
Informatie TWC Valkenswaard
21-04-2016
Pagina: 2/6

De totale contributie voor het komende jaar moet betaald zijn vóór 1 december
van het lopende seizoen.
Wilt u zondags en/of doordeweeks een paar keer meerijden om uit te proberen of
het rijden in clubverband iets voor u is dan kunt u zich bij ons aanmelden als
introducé. U kunt dan tot 1 maand meerijden, en bent gedurende die maand
tevens gratis verzekerd tegen ongevalschade via de NTFU.
Inschrijven als lid of introducé kan via http://www.twc-valkenswaard.nl/inschrijven.php .
5. Kleding
Bij deelname aan toertochten die op de toerkalender staan is ieder lid verplicht
teamkleding te dragen; de volgende kledingsstukken kunnen via de vereniging
worden aangeschaft:
1
1
1
1
1

shirt korte mouw;
shirt lange mouw;
gilet;
korte broek;
lange broek;

Voor de kleding wordt bij iedere inschrijving een startbijdrage gevraagd van
€150,00 (geen borg); zolang de financiële middelen dit toelaten zal de kleding
om de 3-4 jaar gratis worden vervangen door de vereniging.
Daarnaast kan men tegen gereduceerd tarief extra kleding kopen.
De vereniging heeft een beperkte voorraad paskleding voorhanden.
Benodigde kleding kan besteld worden via Roel Vreeken.
6. Organisatie
De vereniging heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit 5 personen.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

George Schulten (voorzitter@twc-valkenswaard.nl)
Hans Verhees
(secretaris@twc-valkenswaard.nl)
Roel Vreeken
(penningmeester@twc-valkenswaard.nl)
Suzanne v.Asselt
Rob Leenders.

Daarnaast zijn binnen de vereniging een aantal commissies actief. Deze
commissies zijn belast met diverse taken waaronder het organiseren van allerlei
activiteiten.
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In onderstaand overzicht zie je welke commissies er zijn en welk lid daaraan
deelneemt. De naam van de contactpersoon richting bestuur is vet weergegeven.
Tevens is aangegeven in kolom 3 welk bestuurslid verantwoordelijk is voor de
betreffende commissie (Linking Pin).

COMMISSIE
Veldtoertochten

Toerkalender

Sluitingsrit/lustrum

Fietsweekend
Diekirch
Bemiddeling
Kascommissie

Kledingbeheer

LEDEN
Vacature
Willy Bijsterveld
Hans van Meggelen
Simon Peeters
John Schellens
Martien Schellens
Joost Verstappen
Rob van Asselt
Theo Janssen
Stefan Schijvens
Mariska v/d Brink
Patrick Kuijken
Albert Nabben
Loek van de Boom
Mariska v/d Brink
Hans Cremers
Martijn Riswick
Joseph van Beek
Marc Schoones
Harald v/d Akker (tot 2018)
Frank Claassen (tot 2019)
Ad Schrijvers
(tot 2019)
Vacature

LINKING PIN
Rob Leenders

George Schulten

Suzanne van Asselt

Hans Verhees
Roel Vreeken
George Schulten
Roel Vreeken

Roel Vreeken

Iedere commissie werkt zelfstandig de activiteit uit aan de hand van bestaande
draaiboeken of schema’s;
Één lid van de commissie fungeert als voorzitter en neemt initiatieven om
vergaderingen en activiteiten op te starten;
De bestuursleden die als linking pin vermeld staan nemen niet per definitie deel
aan alle bijeenkomsten van de betreffende commissies maar zijn wel
eindverantwoordelijk;
Indien er binnen een commissie onduidelijkheid bestaat, of als er afspraken
gemaakt moeten worden met derde partijen of het hoofdbestuur, dan wordt de
linking pin geraadpleegd;
Publicaties op de website van TWC Valkenswaard worden uitsluitend geplaatst
door het bestuur. Dat zorgt voor de contacten met de webmaster;
Indien de commissie het eindvoorstel klaar heeft voor een bepaald evenement
wordt het ter goedkeuring aan het bestuur aangeboden;
In het voorstel zal in ieder geval een financiële paragraaf opgenomen moeten
worden. Financiële verplichten worden uitsluitend door het bestuur aangegaan.
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7. Jaarprogramma
Het wegseizoen start op de eerste zondag van maart en duurt tot en met de
laatste zondag in september. Gedurende deze periode wordt er in ieder geval
elke zondag een eigen tocht gereden of wordt deelgenomen aan een
georganiseerde toertocht.
Voor deze tochten wordt jaarlijks een programma gemaakt dat uitgereikt wordt
op de voorjaarsvergadering die medio maart gehouden wordt. De aanvangstijd
aan het begin van het seizoen is 9.00 uur, vanaf midden april tot het eind van
het seizoen wordt om 8.00 uur gestart. De start vindt altijd plaats op de Markt in
Valkenswaard, tenzij in het programma een andere startplaats wordt
aangegeven.
Voor alle ritten wordt in beginsel een verdeling gemaakt in 4 groepen. Op al deze
ritten is clubkleding verplicht en tijdens de zondagsritten wordt de koffie
vergoed.
Kijk voor actuele informatie over snelheden en afstanden op:
http://twc-valkenswaard.nl/snelheden.php
Naast het Standaard Programma is er ook een Extra Programma voor wie wat
verder weg of zwaardere tochten wil rijden.
Ook op de ritten van het "Extra Programma" is clubkleding verplicht. Ritten die
samenvallen met ritten op de standaard kalender komen ook in aanmerking voor
koffievergoeding.
Op de najaarsvergadering kan bij voldoende belangstelling ook een
winterprogramma aangeboden worden voor degenen die op ATB of mountainbike
in de winter door willen doorrijden.
Deze ritten worden gehouden op zondagochtend om 9.00 u. De vertreklocatie is
ook hier de Markt te Valkenswaard. Indien wordt deelgenomen aan een door een
andere vereniging georganiseerde veldtoertocht dient een ieder inschrijfgeld te
betalen.
8. Trainingen
Naast de ritten zoals vermeld op de pagina "Programma" worden er doordeweeks
ook trainingsritten gereden. In principe wordt in clubkleding gereden tenzij er
een goede reden is om daar van af te wijken (b.v. nog nat van de vorige dag).
Als er onderweg gestopt wordt zijn consumpties voor eigen rekening.
Afstanden zijn afhankelijk van hoe lang het licht blijft.
-Dinsdag- en donderdag-morgen: meestal de langzaamste groep.
Start in het herfst/winterseizoen is om 09.30 uur vanaf de Markt.
Start vanaf 1 mei is om 09.00 uur vanaf de Markt.
Afstanden zijn afhankelijk van opkomst;
-Dinsdag- en donderdag-avond: alle groepen, start om 19.00 uur vanaf de
Markt.
Afstanden afhankelijk van opkomst en hoe lang het licht blijft.
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9. Evenementen
TWC Valkenswaard organiseert jaarlijks een aantal wielerevenementen,
waaronder:
een fietsweekend
een veldtoertocht in januari
een veldtoertocht in het najaar (meestal begin november).
Bij voldoende belangstelling kan ook de klassieker Diekirch- Valkenswaard op het
programma worden opgenomen. Voor deze klassieker informeert het bestuur van
de vereniging de leden op welke wijze zij zich aan kunnen melden en zal, voor
zover mogelijk en in overleg, hotelaccomodatie, vervoer en volgauto’s regelen.
Als lid van de vereniging wordt van u verwacht dat u als vrijwilliger meehelpt aan
de organisatie van deze evenementen.
10. Communicatie met de leden
Voor de dagelijkse communicatie wordt zoveel mogelijk E-mail gebruikt om de
mensen sneller te bereiken en de kosten te drukken.
Daarnaast is TWC Valkenswaard te vinden op het internet, op
http://www.twc-valkenswaard.nl/
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