
1. WTC De Pedaal Niel heeft als doel op een aangename en veilige manier recreatief fietstoerisme uit te oefenen. 

  
2. De club heeft 3 soorten leden : 
-    actief lid : lidgeld = € 25,- per jaar zonder verzekering - zie vergunning VWB in punt 3  
Nieuwe actieve leden die aansluiten na 15 september van een jaar betalen lidgeld voor een periode tot 31 december van het 
volgende kalenderjaar. 
Actieve leden worden verwacht aan minstens 10 ritten per seizoen deel te nemen of aan 20 ritten op 2 seizoenen.  Leden die deze 
quota niet halen, worden niet meer beschouwd als actief het daaropvolgend seizoen. 
-   steunend lid : € 10,- per jaar 
- erelid: zelf te beslissen met minimum  30 € 

Men is met hele gezin voor het betreffende jaar lid van de club en kan men aan alle door de club georganiseerde activiteiten 
deelnemen. 
  
3. Verzekering  

De actieve leden die een verzekering BA en ongevallenverzekering wensen, kunnen via de club een vergunning aanvragen bij de 
Vlaamse Wielrijdersbond.  Deze kost € 30,- en bevat een volledige verzekering (24 uur op 24), pechverhelping, een 
jaarabonnement op het magazine ‘Vlaamse Wielrijder & Biker’, geeft recht op kortingen tijdens deelnames aan ritten georganizeerd 
door de VWB en toegang tot een pak nieuwe initiatieven.  Bovendien kan je op een tegemoetkoming van het ziekenfonds rekenen.  
Gezinsleden sluiten gratis aan en ook sportactiviteiten als wandelen, joggen, zwemmen, atletiek, en turnen worden gedekt. 
Leden die niet wensen aan te sluiten bij de VWB verplichten zich ertoe zelf voor de nodige verzekeringen te zorgen.   
Voor meer details verwijzen wij u door naar de website van de VWB. 
  
4. Gebeurlijke ongevallen  

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen. 
  

5. Kledij  

Eenmaal per jaar kan de benodigde kledij besteld worden tijdens Algemene Vergadering. 
Bij beschadiging van kledij kan nieuwe uitrusting bekomen worden mits betaling. 
  
6. Wielerseizoen  
Het seizoen start op de 1ste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Tijdens dit seizoen richt de club elke 
zondag een clubrit in.  De actieve leden krijgen in het begin van het seizoen een rittenkalender met vermelding van het startuur, de 
ritverantwoordelijken en de afstand.  Wijzigingen aan deze kalender zullen door het bestuur zo veel mogelijk beperkt worden, maar 
kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de leden steeds ingelicht via de reguliere communicatiekanalen. 
  
7. Zondagritten 
Met uitzondering van de maanden maart en oktober, wordt er in 2 groepen gereden die ieder een afzonderlijke kalender afwerken. 1 
groep vertrekt om 09.00 uur en rijdt een korte rit tussen 70 en 85 km, de andere groep vertrekt tussen 07.30 u en 09.00 u met een 
afstand variërend tussen 90 en 160 km.  Het staat de leden iedere week vrij te kiezen met welke groep ze wensen aan te sluiten. 
In de maanden maart en oktober is er slechts 1 rit opgenomen in de kalender.  
De vertreksnelheid wordt vastgesteld op 28 km/u voor beide groepen.  Het resterende deel van de rit wordt gereden met een 
snelheid van 30 km/u voor de korte rit en met een snelheid van 32 km/u voor de lange rit.  In beide groepen geldt het principe 
“Samen uit, samen thuis”. 
De rit staat onder leiding van wegkapiteins, aangesteld door het bestuur.  De instructies en aanmerkingen van de wegkapiteins 
dienen steeds opgevolgd te worden.  Er rijdt minstens 1 wegkapitein aan de leiding, tenzij anders afgesproken met de 
ritverantwoordelijke.  2 wegkapiteins zullen in 2de en 3de positie rijden, dit om de nodige richtlijnen van de ritverantwoordelijke te 
bekomen en uit te voeren.  Alle leden moeten steeds de wegcode eerbiedigen. 
Achteraan zal ook een wegkapitein rijden die bij problemen 3 keer zal fluiten opdat de ritverantwoordelijke vooraan langzaam  de 
groep tot stilstand kan brengen. 

  
8. Ecologie  
Om ecologische redenen vragen we om niet organische afval niet op de openbare weg te gooien. 
  
9. Afgelasting clubrit 
Een clubrit kan afgelast of uitgesteld worden indien de weersomstandigheden een veilig verloop van de rit verhinderen. Bij regen op 
het aanvangsuur wordt de rit gereden indien er minimum 15 leden aanwezig zijn die de rit aanvangen. Vanaf dan telt het 
puntensysteem indien de rit uitgereden wordt. Tijdens de rit kan beslist worden om alsnog terug te keren wegens onvoorziene 
weersomstandigheden. 
 
10. Regelmatigheidcriterium  
Door deelname aan een clubrit krijgt men punten zoals vermeld op de kalender.  Hiervoor dient de aanwezigheidslijst ondertekend 
te worden en dient de clubkledij gedragen te worden.  Indien de kledij niet in orde is, worden geen punten toegekend en komt de rit 
niet in aanmerking voor de kledijkorting. 
Eenmaal een rit is aangevat, worden er punten toegekend.  Om recht te hebben op punten dient de volledige afstand samen met de 
andere leden afgelegd te worden. Enige uitzonderingen hierop zijn materiaalpech of ernstige lichamelijke ongemakken.  Ook voor 
deelname aan de winterwandeling worden punten toegekend, doch dit is de enige niet-fietsactiviteit die hiervoor in aanmerking 
komt.  Op het einde van het seizoen worden de laureaten gehuldigd op het clubfeest. 
  

11. Extra ritten:  

Trainingsritten worden door de club georganiseerd.  Deelnemers beperken zich niet enkel tot de clubleden. 
Tijdstippen: 
dinsdag- en donderdagavond  om 18u45   



dinsdag- en donderdagnamiddag om 13u30  
zaterdag: zie vwb kalender 
zondag 9.00u tijdens winterperiode (van november t/m februari) 
  
12. Ritten VWB 
Onze club neemt deel aan de zaterdagritten.  Geïnteresseerde deelnemers dienen onderling af te spreken.  
  
13. Veiligheid 
Om veiligheidsredenen vragen we de handen op het stuur te houden.  We rijden per 2 naast en achter elkaar in alle 
omstandigheden.  Het clubbestuur moedigt het dragen van een valhelm aan.  
De groep dient  steeds de wegcode te respecteren.  Op kruispunten wordt gewacht op het sein van de wegkapitein (deze neemt 
geen risico en  denk aan de grootte van de groep) ofwel geven de twee voorop gereden wegkapiteins al wachtend het signaal voor 
de oversteek. 

  
14 Extra korting  

De club biedt haar leden 3 soorten kortingen aan: een korting kilometervreter, een clubkorting en een korting voor nieuwe leden. 
  
Met ingang van een nieuw wielerseizoen kunnen alle actieve leden een korting kilometervreter op de aankoop van hun nieuwe kledij 
bekomen. 
De berekeningsbasis van deze korting is het aantal deelnames tijdens de zondagritten gedeeld door het totaal aantal zondagritten 
(zoals vermeld in kalender van de club).  Ook de deelname aan de jaarlijkse eetavond wordt hierin verwerkt. 
Om in aanmerking te komen voor deze korting dient er aan tenminste 20 zondagritten van een wielerseizoen deelgenomen te 
worden. 
De korting wordt in mindering gebracht enkel op de aankoop van kledij.  Zij wordt niet contant terugbetaald, noch gestort op een 
bankrekening.  Deze korting heeft geen cumulatief karakter en wordt als verloren beschouwd indien zij niet gebruikt wordt in het jaar 
waarin ze verdiend is.  Restbedragen worden als verloren beschouwd en zijn bijgevolg niet cumuleerbaar noch terugbetaalbaar. 
  
Indien de club en haar sponsors nieuwe kledij aan de actieve leden aanbiedt, kan hierop geen extra korting bekomen worden.  De 
eventuele kostprijs ten laste van de actieve leden wordt vastgelegd tijdens de Algemene Vergadering van het voorgaande jaar.  Het 
bestuur behoudt zich het voorrecht om de tussenkomst van de actieve leden nadien te wijziging mits goedkeuring van de leden.   
Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding dienen de leden jaarlijks aan ten minste 10 zondagritten deelgenomen te hebben 
en dit te rekenen vanaf het vorige aanbod, in dit geval te rekenen vanaf het seizoen 2016.  Indien er aan minder dan 10 ritten 
deelgenomen wordt betekent dit dat de verkregen korting geprorateerd wordt te rekenen vanaf het tijdstip van het vorige aanbod tot 
het moment van het nieuwe aanbod. 
  
Actieve leden die een coëfficiënt 0 hebben worden beschouwd als nieuwe leden het daaropvolgende seizoen.  Uitzonderingen o.a. 
gezondheidsproblemen worden door het bestuur beoordeeld.  
  
Het maximale bedrag van de korting kilometervreter evenals de coëfficiënt is jaarlijks herzienbaar en wordt voorgesteld aan en 
besproken met de leden tijdens de Algemene Vergadering van het voorafgaande seizoen. Voor wielerseizoen 2017 bedraagt de 
korting maximum 25,00 €.  De formule van de korting:  
                
                85% wordt bepaald door de deelname aan de zondagritten 
               15% wordt bepaald door de deelname aan de jaarlijkse eetavond 
  
Cijfervoorbeeld:  23 deelnames op totaal van 35 zondagritten in een seizoen en  aanwezig op  eetavond 

Berekening korting: 23/35 = 65,71%  
Aantal ritten telt voor 85%: 65,71% x 85% =   55,85% 
Deelname eetavond     15,00% 
Totaal      70,85%  
Verkregen korting: 25,00 € x 70,85% = 17,71 € - afgerond 18,00 € 
  

  
Nieuwe leden betalen de kostprijs van het basispakket dat aangeboden wordt door de club.  Het basispakket bevat een trui met 
korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek en een lange broek met of zonder zeem.  Indien nieuwe leden aan 
minstens 20 zondagritten deelgenomen hebben – dit in een tijdspanne van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van aansluiting – wordt 
de kostprijs van het standaardpakket herleid tot € 50,00 en wordt het verschil terugbetaald op de Algemene Vergadering. 
De prijs van het standaardpakket voor het wielerseizoen 2017 is bepaald op € 210,-.  Nieuwe leden komen in aanmerking tot het 
verkrijgen van een extra korting wanneer het eerste jaar te rekenen vanaf de datum van aansluiting verstreken is en indien ze 
voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.  Een combinatie van de extra korting en de terugbetaling aan nieuwe leden is bij deze 
uitgesloten. 
  
15. Diamond League 
De club heeft eveneens een “Diamond League”, dit om haar sociale rol in de maatschappij te vervolledigen.  Actieve leden met een 
minimumleeftijd van 70 jaar kunnen vrijwillig toetreden tot deze groep. 
De Diamond League heeft een eigen kalender, tegen een zelf te bepalen tempo, frequentie en startuur.  Zij komen niet in 
aanmerking voor het clubklassement noch hebben ze recht op een korting kilometervreter. 
Het lidgeld bedraagt € 10,-  Indien er nieuwe leden aansluiten (dus geen ex-actieve leden) , betalen deze € 70,- voor hun kledij (het 
standaardpakket). 
Indien de club nieuwe kledij aanbiedt is dit inclusief de leden van de Diamond League.  



  
16. Ethias verzekering   

Vanaf 01/01/2017 heeft de VWB heeft een verzekering afgesloten bij Ethias. De verzekerde waarborgen omvatten lichamelijke 
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid en de polis voorziet tevens rechtsbijstand. 
Welke zijn de verzekerde activiteiten? 
Het beoefenen van wielrennen, veldrijden, wielertoerisme, mountainbike alsmede alle activiteiten met het oog op instandhouding 
van de conditie (jogging, zwemmen, wandelen, fitness, atletiek, turnen) in federaal- of clubverband en bij private beoefening (24 uur 
op 24) in zowel binnen- als buitenland. 
 
Bijkomende waarborgen vanaf 1/1/2017: 
Kosten NIET opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV (bandages, bouten, kleine ingrepen, enz.) worden vanaf nu ook 
terugbetaald tot een maximum van 625 euro. 

In de waarborg tijdelijke ongeschiktheid was een tussenkomst voorzien van 10 EUR vanaf de 31
ste

 dag voor arbeiders, bedienden 
en zelfstandigen. Nu wordt dat vanaf dag 1. 
 
Wat is een ongeval? 
Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het 
slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 
 
Algemene inlichtingen en voorwaarden: zie www.vwb.be 
 
Dossiers van ongevallen die dateren van vóór 1/1/2017 worden nog verwerkt door de vorige verzekeraar Arena. 
  
17. Wat te doen bij een ongeval? 
 

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een (fiets)activiteit. 
 
2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (Klik op deze link om het ongevalsaangifteformulier te downloaden) 
 
3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongevalaangifteformulier stap je 
naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen. 
 
4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering 
samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, 
…) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen: 
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 HASSELT . 

Je vind de contactgegevens ook terug op het formulier. 
 
5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle 
nodige informatie en uw dossiernummer. 
 
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het 
dossiernummer zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan. 
 
7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling 
van het dossier te kunnen waarborgen. 
  
Belangrijk: verwittig bij ongeval steeds je B.A. familiale verzekeringsonderneming indien je die hebt.   Art. 45 van de wet van 

25/06/92 voorziet een rangorde in geval van medetussenkomst uit hoofde van een andere polis.  Niet verwittigen kan leiden tot 
weigering van tussenkomst door Arena N.V. 
Meer details zijn verkrijgbaar op de website van de VWB (verzekeringen), de website van Arena (hoekje van de federaties) of bij de 
clubsecretaris. 
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