GEDRAGS- EN KLEDINGREGLEMENT 1-10-2010 (snelheden verwijderd per 20-4-2016)
1. Het doel van samen toeren is het verhogen / kweken/ verbeteren/ stimuleren van de
gezondheid, gezelligheid, kameraadschap en saamhorigheid.
2. We tonen respect voor elkaar, voor de sponsors en de medeweggebruikers
3. M.i.v. het nieuwe seizoen wordt er gestart vanaf de Markt in Valkenswaard.
4. Samen uit samen thuis. Afgesprint kan worden op de laatste kilometer van de tocht.
5. We volgen de GPS van de voorrijder of diegene die de tocht heeft uitgezet.
6. We fietsen 2 aan 2 waarbij we om de 2-3 km doordraaien: linksvoor gaat naar rechtsvoor.
Rechtsvoor naar 2e wiel, 2e wiel links naar linksvoor etc. Hiervan kan worden afgeweken
als daar redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als er mensen zijn die meer kop willen doen.
7. Indien een lid een probleem of een voorstel heeft, dan kan hij zich wenden tot een van de
bestuursleden of de commisie bemiddeling.
8. Bij voldoende belangstelling kan er gereden worden in vier groepen.
De maximum snelheid, de gemiddelde snelheid en de afstanden kun je vinden op:
http://twc-valkenswaard.nl/snelheden.php
Alle groepen splitsen meteen bij vertrek maar pauzeren wel samen als dit uitkomt.
De groepsindeling is niet bindend, maar als je bij een “hogere” groep aansluit dien je wel
het tempo te kunnen volgen en de afstand aan te kunnen.
Sluit je een “lagere” groep aan dan dien je je aan te passen aan het tempo van die groep.
Koffie vergoeding op de zondagsritten is voor alle groepen gelijk.
9. Bij toertochten van andere clubs wordt altijd ingeschreven.
10. Tijdens de clubritten dragen we de meest recente clubkleding. Bij uitzondering kan, wat
de broek betreft, hiervan afgeweken worden.
11. Tijdens de clubritten is ieder lid verplicht teamkleding te dragen die via de vereniging kan
worden aangeschaft:
1 shirt korte mouw;
1 shirt lange mouw;
1 windstopper;
1 korte broek;
1 lange broek.
Voor de kleding wordt vanaf 1-1-2011 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 bij Roel Vreeken.
Kleding die beschadigd is door ongevallen zal gratis worden vervangen mits de kleding
naar behoren behandeld is.
12. De contributie geeft naast de gratis kledingverstrekking ook recht op gratis koffie op de
zondagsritten. Bovendien geeft de club 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)

