GOUDSE REN- EN TOURCLUB "EXCELSIOR"
Opgericht 30-9-1932

Statuten 7-7-1978

Registernummer V-40464236

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2018
ALGEMEEN
1) Contributie
De contributie voor het jaar 2018 bedraagt (de leeftijd per 1-1 van het contributiejaar is bepalend):

Contributie 2018

Normale contributie
Leden tot 17 jaar
€ 42,50
Leden van 17 jaar en ouder
€ 75,00
Leden van 67 jaar en ouder
€ 58,75
Studenten (voltijd dagopleiding)
€ 75,00*
Donateurs
€ 32,00 (tenminste)
* Studenten betalen eerst het volledige bedrag aan contributie en
van hun studentenkaart een restitutie van 16,25 euro.

Met automatische incasso
€ 40,00
€ 72,50
€ 56,25
€ 72,50*
€ 29,50 (tenminste)
krijgen tegen overlegging

Voor alle KNWU leden wordt de contributie met € 11,50 verhoogd voor het basislidmaatschap van
de KNWU dat via de vereniging wordt geïnd.
Nieuwe leden betalen als zij lid worden voor 1 juli de gehele contributie; bij lid worden na 1 juli
wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
2) Verenigingswerkbijdrage
Ieder lid* is elk kalenderjaar een verenigingswerkbijdrage verschuldigd van € 25,-. Dit bedrag dient
tezamen met de contributie te worden betaald. De verenigingswerkbijdrage kan worden
terugverdiend door in het kalenderjaar een verenigingstaak uit te voeren. Een verenigingstaak is
een vrijwillige bijdrage aan de vereniging met als richtlijn een tijdsbesteding van minimaal 3 uur. De
afdelingscoördinatoren en centrale beheerders beoordelen of een vrijwillige bijdrage is aan te
merken als een verenigingstaak. De vrijwilligerscoördinator voert hierover de centrale regie.
Indien in een kalenderjaar een verenigingstaak is uitgevoerd dan krijgt het lid in het volgende
kalenderjaar de verenigingswerkbijdrage terug. Indien men lid blijft wordt dat verrekend met de
contributie van het volgende kalenderjaar.

*

Voor jeugdleden wordt verwacht dat de ouders/verzorgers de verenigingstaak uitvoeren.
Een niet-lid mag ook de verenigingstaak uitvoeren (bv. de partner van een lid)
Vrijgesteld van de verenigingswerkbijdrage zijn: donateurs, leden-van-verdienste, leden ouder
dan 67 jaar.

3) Wijze van betaling
Voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven wordt de contributie
rond 1 april automatisch geïncasseerd ten gunste van bankrekening NL45 RABO 0116 9274 10
t.n.v. Vereniging Goudse Ren- en Toerclub Excelsior te Gouda. De overige leden krijgen een
rekening toegezonden.
Vanaf 1 januari 2011 kunnen nieuwe leden uitsluitend de contributie betalen via een machtiging tot
automatische incasso.
4) Te late betaling
Degenen die hun contributie/ donatie niet tijdig hebben betaald, worden na schriftelijke aanmaning
in de gelegenheid gesteld alsnog het verschuldigde bedrag, verhoogd met € 5,- te voldoen vóór 1
juli. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven wordt gehandeld overeenkomstig artikel 8 van de
statuten (ontzetting uit het lidmaatschap met behoud van verplichting tot betaling over het lopende
jaar).
5) Lidmaatschap opzeggen
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Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per email) te geschieden aan het secretariaat
vóór 1 december. Een lidmaatschap is pas opgezegd indien dit schriftelijk (of per email), binnen 4
tot max. 6 weken, bevestigd is door de vereniging.
6) Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen worden normaliter, na onderling overleg in het bestuur, bijeengeroepen
door de secretaris. In bijzondere gevallen hebben drie bestuursleden het recht een naar hun
oordeel noodzakelijke snelle behandeling van een onderwerp te eisen op een bestuursvergadering;
een dergelijke vergadering moet, na kennisgeving door de secretaris of zijn plaatsvervanger, binnen
drie dagen worden gehouden.
7) Schriftelijk stemmen tijdens algemene ledenvergadering
In een algemene vergadering worden bij schriftelijke stemming de uitgebrachte stemmen direct
geteld en gecontroleerd door een tevoren benoemde commissie van twee niet tot het bestuur
behorende personen.
8) Berusting genomen besluiten
Alle leden zijn verplicht te berusten in en te voldoen aan besluiten die op de algemene vergadering
zijn genomen.
9) Schorsen van vergadering
De voorzitter heeft het recht een vergadering te schorsen indien nader beraad gewenst is of indien
rust en orde in ernstige mate worden verstoord. De voorzitter kan ook kan hij de ordeverstoorders
het verder bijwonen van de vergadering ontzeggen.
10) Leden van verdienste
Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe
door de algemene ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste vijf
leden zijn benoemd.
11) Tijdrit voor renners en toerders, indien georganiseerd
Een lid dat solo binnen negen uur op een daartoe vastgesteld parcours op de weg tweehonderd
kilometer aflegt met een tour-, ren-, MTB-, of ligfiets, ontvangt voor deze prestatie éénmalig een
verzilverde clubmedaille. ledere volgende volbrachte prestatietocht wordt bij gegraveerd. Deze 200
km solo staat open voor leden vanaf 17 jaar.
Gelijktijdig met de 200 km solo wordt ook een 100 km solo over hetzelfde parcours georganiseerd.
Deze afstand moet binnen vier en een half uur gereden zijn. Deze 100 km solo staat open voor
leden vanaf 15 jaar. Voor de eerste drie geklasseerde rijders zijn er ereprijzen.
TOERDERSREGLEMENT
12) Toerlicentie
Toerleden dienen voor het verrijden van clubritten in het bezit te zijn van een geldige NTFU
toerfietskaart en deze zo nodig voor de aanvang van een tocht aan de toercommissie te
overleggen.
Nieuwe toerders kunnen ter kennismaking drie keer meefietsen op eigen risico alvorens lid te
worden.
13) Meerdere aanmeldingen NTFU
Indien een toerder een hoofdlidmaatschap bij een "andere" vereniging heeft, kan hij/ zij bij de
GRTC Excelsior meerijden, mits een door de GRTC Excelsior afgegeven geldig NTFU Mlidmaatschap, wordt getoond.
14) Snelheid en kleding toerders
Clubritten, aangemeld bij de NTFU, worden verreden met een maximumsnelheid van 30 km/h. In
voorkomende gevallen kan na overleg en goedkeuring door de toercommissie met een afwijkende
hogere snelheid worden gereden. De toerder is gekleed in verenigingskleding, tijdens het officiële
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toerseizoen van begin maart tot half oktober. Het dragen van een valhelm is verplicht.
RENNERSREGLEMENT
15) Kleding renners
Renners dienen alle wedstrijden en trainingen in/ met voorgeschreven kleding/ uitrusting te rijden
d.w.z. wielrenfiets, racebroek, shirt of aeropak (bij voorkeur clubkleding), sokken, valhelm,
wielrenschoenen en bij voorkeur wielrenhandschoenen.
16) Rugnummers
Voor de woensdag-en zondagcompetitie wordt voor het gehele jaar één rugnummer verkocht. Het
rugnummer is persoonsgebonden. De kosten van het rugnummer wordt door de
wedstrijdcommissaris vastgesteld. Zie hiervoor het reglement clubwedstrijden.
17) Kosten en regels voor niet licentiehouders
Niet-licentiehouders kunnen aan onze clubritten deelnemen met een basislidmaatschap van de
KNWU. Zonder lidmaatschap van een vereniging zal €6,00 per wedstrijd extra worden gevraagd.
Tevens dient hun kleding/ uitrusting aan de normen te voldoen zoals genoemd onder punt 14.
18) Deelname aan clubkampioenschappen
Elk lid van de vereniging die in het bezit is van een geldige KNWU wedstrijdlicentie, en/of een
basislidmaatschap welke op naam staat van de vereniging is gerechtigd om deel te nemen. Deze
dient wel bij inschrijving getoond te worden.
19) Deelname clubkampioenschap veldrijden
Aan Excelsiors clubkampioenschap veldrijden kan door renners en toerrijders met een licentie, een
basislidmaatschap van de KNWU of dagkaart op naam van GRTC Excelsior worden deelgenomen. Er
is een aparte wedstrijd voor Veldcrossers, MTB’ers, Dames en Gastrenners.
20) Clubkampioenschappen en tijdrijden
Zo mogelijk worden jaarlijks clubkampioenschappen tijdrijden gehouden.
21) Inschrijfgelden voor eendaagse wedstrijden
Voor alle categorieën renners worden de inschrijfgelden voor eendaagse wedstrijden uit sponsorgelden of de clubkas betaald.
22) Afvaardigingen naar kampioenschappen
Clubafvaardigingen naar kampioenschappen en eendaagse wedstrijden worden aangewezen door
wedstrijdcommissie en begeleidingsteam.
23) Jurering
Van de renners wordt verwacht dat zij volgens een van tevoren vastgesteld roulatiesysteem een
bijdrage leveren aan de jurering. De renner kan hiertoe een ander voordragen. Indien de renner
zelf jureert krijgt hij/zij ter compensatie 10 wedstrijdpunten.
Het niet respectvol bejegenen van de jury leidt tot diskwalificatie en uitsluiting van de
eerstvolgende wedstrijd. Over de uitslag van de jury kan niet worden gediscussieerd.
24) Voor clubwedstrijden
Zie het reglement clubwedstrijden op de site.
BESTUURSREGLEMENT ALCOHOLVERSTREKKING
25) Strafbepaling
Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het “bestuursreglement
alcoholverstrekking” sancties aan betrokkene(n) op te leggen.
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26) Straffen
Sancties als bedoeld in het vorige artikel kunnen zijn: reprimande, schriftelijke berisping, schorsing
of de ontzetting als bedoeld in artikel 8 van de statuten.
ALCOLHOLBELEID
27) Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
In de kantine worden geen op jongeren gerichte drankjes, als shotjes en breezers verkocht.
ROOKBELEID
28) Er geldt een algeheel rookverbod in het gehele clubhuis van de vereniging.
OMGANGSREGELS
29) Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich
prettig
en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect
behandelt. Binnen de vereniging gelden omgangsregels, de regels zijn opgehangen in het
clubgebouw.
VERENIGINGSKLEDING
30) Het bestuur dringt er bij alle leden op aan om tijdens verenigingsactiviteiten (trainingen,
clubwedstrijden en toertochten) de gesponsorde kleding van de vereniging te dragen. Je steunt
daarmee de sponsoring van de vereniging, houdt de contributie laag en in toertochten bevordert
eenheid van kleding de veiligheid.
Alle clubkampioenschappen worden verplicht in clubkleding gereden.
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