
AFSPRAKEN 
 

Waarom afspraken ?  
 

De bedoeling van de afspraken zijn er enkel om de cohesie in - en de filosofie van 

de club te ondersteunen. De filosofie van de club is "gezamelijk te rijden, op een 

aanvaardbare wijze voor iedereen". Gezamelijk - betekent niet enkel samen 

vertrekken, maar ook onderweg er voor elkaar zijn. Voor iedereen aanvaardbaar - 

betekent voor zowel de geoefende als minder geoefende fietser. Voor elke club 

met een divers ledenpubliek houden deze twee principes inherent een contradictie 

in. Voor ons is dat niet anders. Een gezamelijk tempo van 30 per uur voor de ene is 

niet aanvaardbaar, en misschien niet haalbaar voor de ander. Een van 25 per uur 

ook niet. Compromissen zijn daarom noodzakelijk. De uitdaging bestaat er in een te 

vinden die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van een ieder. Maar dat 

zal niet altijd voor iedereen kunnen. 

 

Deze afspraken zijn een poging tot compromis. De afspraken kunnen enkel werken 

als iedereen meedoet. 

 

De A's 
 

De kalender op de website geldt. Indien er ergens een brevet wordt gereden heeft 

het bestuur er geen probleem mee dat leden onderweg aanpikken aan de groep of 

zich direct begeven naar de startplaats van de brevet. Dit gebeurt echter telkens op 

eigen risico en er wordt verwacht dat men minstens het brevet aflegt samen met 

de groep die is vertrokken aan het lokaal in Relegem. Zoniet wordt verondersteld 

dat men de rit individueel heeft gereden met als gevolg dat de inschrijving niet 

wordt betaald door de clubkas en zowel de afgelegde kms als de aanwezigheid niet 

meetellen voor het clubkampioenschap. Indien er geen bestuurslid aanwezig is 

wordt er gevraagd dat iemand de inschrijving voorschiet voor iedereen. Na een 

mail 's maandags met betaald bedrag, de deelnemers en afgelegde kms wordt dit 

nog dezelfde dag of zo vlug mogelijk terugbetaald via overschrijving. Indien er 

wegens omstandigheden A's willen mee fietsen met de B's dan worden zij 

verondersteld zich aan te passen aan de afstand en het tempo van de B's. De 

afgelegde kms tellen in dit geval mee voor het clubkampioenschap. 

 



De B's 
 

Het vertrekuur van de B's is in principe steeds 9u. De groep blijft ten allen tijde 

samen. Voor het te rijden parcours laten we nog altijd de vrijheid om samen te 

beslissen of men een vrije rit rijdt of dat men de kalender volgt en (een kleinere 

afstand van) een georganiseerde brevet gaat rijden. In het laatste geval is het 

aanbevolen dat A en B samen naar het vertrekpunt van de brevet rijden. 

 

Wij vragen ook dat er iemand 's maandags een mail verstuurd met alle deelnemers 

en het aantal afgelegde kms zodat dit kan worden bijgehouden door het bestuur. 

 

Iedereen 
 

Alhoewel we hierover absoluut geen klagen hebben herinneren we iedereen er ten 

slotte aan dat ook het dragen van de clubkledij vereist is bij onze clubuitstappen. 

Zoniet worden de kms en aanwezigheid niet geregistreerd. 


