
 

 
 
 
 

        HUISHOUDELIJK REGLEMENT  CT HOUTLAND‐WESTKUST VZW 2018 
 

COMPETITIERENNER 

 
                                                                                                       Leke-Diksmuide 18/12/2018 
 
 
Dit huishoudelijk reglement heeft de bedoeling om binnen de club de goede werking van de club te 
garanderen. De reglementen en aanwijzingen zullen strikt worden opgevolgd. Iedere renner kan voor hij 
tekent het nieuwe Huishoudelijk reglement voor 2018 inkijken en het wordt ook aan iedereen voorgelegd 
bij de ondertekening van het contract. Iedere renner die bij CT Houtland-Westkust VZW een contract van 
competitierenner ondertekend verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze reglementen. Aangepaste 
voorwaarden uit het rennerscontract staan boven de regels in het huishoudelijk reglement en dienen als 
dusdanig behandeld te worden. 
 
1.Aansluitingsvoorwaarden: 
Minimum leeftijd: 8 jaar zijn of worden in het jaar waarvoor de vergunning word aangevraagd. 
Maximum leeftijd: 55 jaar 
De competitierenner zorgt verplicht voor een sportonderzoek bij een erkende keuringsarts. 
De lijst is te vinden onder de volgende link: http://www.sportartsen.be/keuringsartsen 
Een competitievergunning nemen in de categorie van je leeftijd bij Wielerbond Vlaanderen.     
 
                    

CATEGORIE  CODE  VERGUNNING 
LIDGELD 
TEAM  TOTAAL 

Miniem  U12     € 88,00 €  € 180,00  € 248,00 

Aspirant   U15  € 90,00  € 180,00  € 250,00 

Nieuweling  U17      € 134,00  € 180,00  € 294,00 

Junior  U19      € 149,00  € 180,00  € 309,00 

Amateur 19+ / Master     € 79,00  € 180,00  € 239,00 

Belofte  U23       € 159,00  € 180,00  € 319,39 

Elite zonder contract          € 169,00  € 180,00  € 329,00 

Dames jeugd  U17  € 136,00  € 180,00  € 294,00 

Dames elite     € 144,00  € 180,00  € 304,00 

Dames amateur 19+ 
/Master     € 65,00 €  € 180,00  € 225,00 

 
 
 
 
2.Kledij: 
 
-Bij ontvangst wordt dit pakket eigendom van de renner. 
-Extra kledij kan worden aangekocht aan geldende clubprijzen. 
-Kapotte kledij veroorzaakt door een ongeval tijdens wedstrijden worden vervangen tegen de helft van 
 de normale verkoopprijs  prijs en binnenbrengen van de kapotte kledij. 
-De clubkledij wordt op ieder moment in de wedstrijd, op podiumceremonies en trainingen gedragen en 
activiteiten van de club gedragen . 

CYCLING TEAM HOUTLAND‐WESTKUST VZW 
Zetel: Lekedorpstraat 133 8600 Leke‐Diksmuide 
Aangesloten bij: KBWB‐WBV Stamnr: 82013008 
Voorzitter :Geert Deseure Lekedorpstraat 133 8600 Leke‐Diksmuide 
Secretaris: Serpieters Valerie Nieuwedokstraat 15 8400 Oostende 
Penningmeester: Chabert An Lekedorpstraat 133 8600 Leke‐Diksmuide 
Ondernemingsnummer: 525.825.815 
email: jeugdwielerteamleke@gmail.com 
website: https://jeugdwielerteamlek.wixsite.com/ct‐houtland‐westkust 
IBAN: BE51 8601 2015 2262 
BIC: SPAABE22 



 Andere dan de officiële ploegkledij word niet meer getolereerd voor (opwarming), tijdens of na (podium   of 
interview) deelname aan wedstrijden . Voor individuele trainingen is het toegestaan om de kledij van 2018 nog 
te gebruiken. Kledij ouder dan 2018 wordt niet meer gebruikt 
 
De renner krijgt bij zijn aansluiting een kledijpakket aangeboden door de club. Het kledijpakket bestaat 
uit : 
 

       
Koerstrui 

 korte mouw 
Koerstrui  

lange mouw 
koersbroek  

kort 
aeropak  

korte mouw 
aeropak  

lange mouw 

koersbroek winter 
of  

warming up broek 
met ritsen 

Pakket 1:    2  1  2        1 

Pakket 2:    1  1  1  1     1 

Pakket 3:    1  1  1     1  1 

Pakket 4:       1     2     1 

Pakket 5:       1        2  1 

Pakket 6:       1  1  1     1 

 
 
 
 
3. Wedstrijden: 

- Renners met een competitievergunning rijden alleen wedstrijden die zijn ingericht door WBV-   
KBWB of UCI. Renners die in nevencompetities aantreden kunnen geen aanspraak maken op premies 
voor eventueel verworven titels of kampioenschappen. Ook kledij die beschadigd raakt bij valpartijen 
tijdens niet Officiële wedstrijden worden niet vervangen. 
- Uitzondering zijn de renners uit de amateur en master categorie die op zowel de officiële als 
nevenbond wedstrijden kunnen starten. Deze regel komt er omdat er te weinig wedstrijden zijn in West 
en Oost Vlaanderen voor deze categorie . 
-Deze renners dragen bij alle wedstrijden hun ploegkledij. Ook bij de nevencompetities. 
-Voor deelname aan de kermiswedstrijden kan elke renner van de club zijn eigen kansen gaan. Er   

  worden geen clubregels opgelegd. We kunnen het wel appreciëren als de clubrenners tijdens deze 
  wedstrijden de nodige fair play regels tegenover ploegmaten in acht nemen.  

-De club zal in de mate van het mogelijke en wanneer er genoeg gemotiveerde renners zijn ook 
regelmatig  proberen deel te nemen aan  Interclub wedstrijden. Op deze wedstrijden volgen de renners 
de  ploegorders die door de ploegleider worden besproken vooraf. De ploeg zorgt op deze wedstrijden 
voor alle kosten aan vervoer,deelname catering en verzorging van de deelnemende ploegrenners. 
Renners die zich niet collegiaal opstellen met hun teamgenoten verliezen hun plaats in het team voor 
deelname aan interclubwedstrijden. De beslissing ligt telkens in  handen van de ploegleider die over zijn 
beslissingen een motivatie overhandigt aan het ploegbestuur. 
-Voor deelname aan wedstrijden waar de ploeg overnacht of voor meerdaagse wedstrijden met  
 overnachtingen kan er tussenkomst van de renner in de kosten gevraagd worden van maximum   
 20.00€ per dag. Bij deelname aan buitenlandse wedstrijden kan een tussenkomst van 40.00€ per dag 
gevraagd worden. De ploeg voorziet voor de rest het volledig dragen van de restkosten ( catering- 
transport van renner en materiaal-verzorging) tijdens deze wedstrijden  
-Kosten die buiten de normale maaltijden en omkadering van een wedstrijd vallen dienen wel door de   
renners te worden  gedragen. 

 
 
 
4. Ploegstages: 
- Op gepaste tijdstippen en wanneer de mogelijkheid zich voordoet zullen we voor de verschillende 
  categorieën ploegstages voorzien. Deze stages zullen steeds in samenspraak met de mensen van de 
  begeleiding besproken en opgesteld worden. Deelname aan ploegstages kunnen nooit verplicht  
  worden  en er word steeds een gedetailleerde kostprijsraming opgemaakt vooraf. Eventuele meerkosten  
nadien worden door de ploeg bijgepast. Schade door vandalisme of ongeoorloofd gebruik van materialen 
of goederen word door de renner in kwestie vergoed en de renner word voor de feiten ook  aansprakelijk 
gesteld. 
  -Op ploegstages gelden dezelfde regels als tijdens wedstrijden die terug te vinden zijn onder de rubriek  
   “6. Houding”  



 
5. Premies: 
-Voor 2019 zal veel meer belang worden gehecht aan de motivatie van de renners om het team te 
  vertegenwoordigen . Deelname aan trainingen en wedstrijden en medewerking tijdens andere    
  activiteiten van het team zullen meer in aanmerking genomen worden. Ook renners die de club op  
  een positieve manier in de aandacht brengen zullen daarvoor beloond worden.  
 
6. Houding: 
- Alle renners zullen volgende regels voor het jaar 2019 in acht nemen: 
- Renners ,ouders en supporters die zich verbaal, of fysiek misdragen tegenover andere (ploeg) renners   
  worden door de ploeg aangeschreven en uitgenodigd voor een gesprek. Indien hieraan geen gevolg       

word gegeven volgt een aangetekende uitnodiging word ook hieraan geen gevolg gegeven dan word de 
  renner uit de ploeg verwijderd. 
- Ook verbaal of fysiek geweld tegenover wedstrijd commissarissen, seingevers, organisatoren of     
  supporters van andere renners word niet getolereerd en eveneens bestraft. 
- Gebruik van grove taal of beschuldigingen op de sociale media tegenover bovengenoemde mensen 
   word op dezelfde manier behandeld. 
- Bij pestgedrag worden de betrokken renners of groep door de ploeg uitgenodigd en zorgt de ploegleiding 
   voor een gepaste oplossing. Bij repetitief gedrag worden de betrokken pesters ut de ploeg geweerd. 
- Schade toegebracht op een moedwillige manier dient door de pleger volledig vergoed te worden en de  
  betrokken renner word van ploeagactiviteiten geweerd tot de schade is vergoed. Bovendien word een  
  verslag van de feiten overgemaakt aan het bondsparket. 
    
-Een groet bij de aankomst op training of wedstrijd tegenover mede renners, medewerkers, sponsors  
 en  bestuursleden geeft de appreciatie weer tegenover deze mensen. Iemand die dit niet kan opbrengen   
 past niet in filosofie van de club. 
-Renners die niet op training kunnen aanwezig zijn of niet aan een bepaalde wedstrijd kunnen  
 deelnemen  verontschuldigen zich bij hun respectievelijke ploegleider of trainer. Dit kan op  
 verschillende manieren door een SMS of email naar jeugdwielerteamleke@gmail.com .  
 
-Bij organisaties en evenementen van de club word van leden en hun ouders verwacht dat ze meewerken 
 om  deze te doen slagen. We zijn een jeugdteam en daar word van iedereen verwacht dat je je steentje  
 bijdraagt.   
 
-Op stages en wanneer er word overnacht met de ploeg voor wedstrijden of op alle andere activiteiten  
  waar de renners bij betrokken zijn word er door zowel de renners als de begeleiding geen alcohol  
  verbruikt. Een glas na een overwinning van een renner kan maar iedere betrokkene bij de begeleiding  
  van de renners gebruikt GEEN alcohol . Voor chauffeurs die met renners, auto’s of materiaal van de   
  ploeg op weg zijn geldt in iedere situatie de nultolerantie. 
 
-De verkeersveiligheid wordt bij de trainers en de begeleiding heel hoog in het vaandel gedragen.  
 renners die tijdens trainingsritten of op ploegstages de aanwijzingen van de trainers of begeleiders  
 niet volgen krijgen een verwittiging bij een tweede overtreding word de renner uit de training  
 verwijdert. Als de renner voort op eigen houtje blijft handelen wordt hij van de trainingen geweerd. 
-Ook speciale aandacht voor het milieu op trainingen en wedstrijden. De renners zorgen ervoor dat ze  
  steeds proberen de verpakking van hun repen of gels ofwel aan de auto af te geven ofwel in de  
  achterzakken van de trui bij te houden zodat we achter ons geen spoor van vuil achterlaten. 
-De club heeft zijn eigen pagina op FB voor berichten die de renners aanbelangen. In het verleden  
 hebben enkele renners en ouders daar op een lovenswaardige manier gebruik van gemaakt om  
 wedstrijdfoto’s en verslagjes op plaatsen wat wij ten zeerste toejuichen. Anderzijds hebben enkelen  
 het nodig gevonden om er een scheld forum van te maken. In de toekomst worden mensen die hun  
 grieven niet op een menswaardige manier uiten zonder verwittiging van de pagina geweerd. Kritiek  
 mag en moet kunnen maar ze moet wel het belang van de ploeg dienen en niet om iemand te schaden.  
 In deze zullen dus ook geen toegevingen meer worden gedaan . 
 
7) Portretrecht en GDPR  
Alle renners en ouders van renners jonger dan 16 jaar zullen gevraagd worden om een toestemming voor 
het nemen, publiceren en archiveren van foto’s van de renner. Als je als lid bij onze club aansluit 
aanvaarden de renners en ouders dan ook het recht van nemen,publiceren en archiveren van de 
ledenfoto’s. 
Ook foto’s genomen op festiviteiten en activiteiten van de club vallen hieronder. 
 
 



GDPR wetgeving: 
Op 25/05/2018 ging de nieuwe privacywetgeving van start in Europa en ook wij als club zijn gebonden 
aan deze wetgeving. 
Als club houden wij ook gegevens en informatie bij over iedere renner en begeleider binnen de ploeg. 
Deze gegevens dienen voornamelijk om ervoor te zorgen dat de vergunningsaanvragen correct verlopen 
en we jullie als renner en begeleider op een optimale manier kunnen laten deelnemen aan en begeleiden 
naar competitiewedstrijden en trainingen. 
Voor de vrijwilligers worden gegevens bijgehouden voor de verzekering en het wettelijk in orde zijn bij 
deelname aan activiteiten van de club en de wielerfederaties. 
Van ouders ,supporters en sympathysanten houden we gegevens bij om jullie tijdig uitnodigingen voor   
acties en activiteiten te kunnen doorsturen . 
Wil je graag weten wat we van wie bijhouden dan kan je alles terugvinden in de privacy verklaring van de 
club die je kan terugvinden op de website:  
 PRIVAYCY VERKLARING CT HOUTLAND -WESTKUST 
 
 
 
DE RENNER EN ZIJN OUDERS OF VOOGD ERKENNEN DEZE VOORWAARDEN 
UITDRUKKELIJK GELEZEN , BEGREPEN EN GOEDGEKEURD TE HEBBEN . 
 
Handtekening renner                       Handtekening ouder/voogd               Voorzitter CT Houtland-Westkust 

 

 

 

  

 

 


