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Huisreglement V.Z.W. Rillaarse Bikers  
1. Het huisreglement wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan 

de Algemene Vergadering. Dit reglement kan regelmatig worden aangepast door het bestuur. 
2. Alle aangesloten leden verklaren zich akkoord om de mountainbikesport op een ontspannende en 

aangename manier in groep te beoefenen. Wij willen ons profileren als een recreatieve club. 
3. Elk lid betaalt een jaarlijkse bijdrage van 100€*. Deze bijdrage wordt gestort op de bankrekening 

van de club in november. Het bedrag van het lidgeld kan jaarlijks herzien worden. 
*Er wordt geen extra bijdrage gevraagd voor het jaarlijkse clubweekend van de Rillaarse Bikers, 
wanneer dit binnen België plaatsvindt. 

4. Nieuwe leden worden aanvaard nadat ze, in een tijdspanne van maximaal 3 maanden, 5 
proefritten hebben meegereden. Ze betalen een bijdrage zoals omschreven in punt 3 hierboven 
en zijn dan ook verzekerd. Voor een volledige clubuitrusting betaalt men 250€. Deze bestaat uit 
een korte en lange broek en een truitje met korte en lange mouwen. Nadat men de eerste keer 
geholpen heeft op onze toertocht krijgt men 125€ teruggestort. 
Het maximaal aantal clubleden is vastgelegd op 30. 

5. Een biker kan lid worden vanaf het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 16 bereikt. Kinderen van 
clubleden mogen onder begeleiding van hun ouders deelnemen aan de clubactiviteiten op 
zondagvoormiddag, doch de club kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele 
ongevallen. Door het lidmaatschap is iedereen van het gezin verzekerd via de VWB. 
De clubleden kunnen ook een clubuitrusting bestellen voor hun kinderen. 

6. Kledij wordt éénmaal per jaar besteld rond 15 januari (met uitzondering voor de nieuwe leden). 
7. De leden zijn verplicht om te komen helpen op de jaarlijkse toertocht en dit zowel op vrijdag, 

zaterdag als zondag. Een Rillaarse biker heeft ook de verplichting om tijdens de voorbereiding 
van onze eigen toertocht te flyeren volgens een opgestelde kalender. 

8. We hanteren binnen de club een puntensysteem met als doel alle leden te motiveren om samen 
met andere clubleden een toertocht te rijden. Het bestuur vindt dit zeer belangrijk! Wij willen geen 
club worden, zoals er al zoveel zijn, waar de leden verspreid in tijd en plaats deelnemen aan een 
georganiseerde toertocht. Er wordt een punt toegekend als je je in clubkledij meldt op het 
verzamelpunt (‘t Kapelhof) of met de groep vertrekt op een van de tochten van de clubkalender. 
Het werken met een, vooraf opgestelde, kalender kent een aantal belangrijke voordelen: 
*) De ritten zijn ruim van tevoren gekend en zo wordt er vooruit gedacht en gepland. 
*) Beter overzicht van de mooie ritten in de Ardennen. 
*) Beperking van het aantal locaties en meer kans om de betere toertochten niet te vergeten. 
De kalender wordt opgesteld met een “hoofdrit” en een “alternatief” plus motivering. Het 
alternatief kan, mits de juiste argumentering, worden aangepast. Vb. “Er is ook een mooie 
Ardennenrit”, of “Die mannen komen ook elk jaar bij ons rijden.”, of “Veel single tracks”, of … 
*) Om deelname aan clubactiviteiten à la “Lichtjestocht Esbeek” of “Bob weekend” te stimuleren, 
wordt er ook voor deze ritten (die niet op zondag plaatsvinden) een punt toegekend. 
Er worden geen punten toegekend als het voorgaande niet wordt gevolgd, voor buitenlandse 
ritten, voor Bloso tochten of voor wedstrijden. Een verkenning van een van onze eigen ritten olv 
Hugo verdient wel een punt, maar maximaal 3 maal per jaar per biker. Je kan slechts 1 punt per 
weekend krijgen. 
We hopen hiermee duidelijk te zijn en zien je heel graag, samen met de andere clubleden, 
deelnemen aan een toertocht en daarna af te sluiten met een lekker glas. 
Op het einde van het jaar worden deze punten vermenigvuldigd met een bedrag x. Dit bedrag 
wordt na 2 jaar uitgekeerd in een waardebon voor het bestellen van clubkledij of als bijdrage in 
een buitenlands clubweekend. Het jaarlijks bedrag wordt geplafonneerd op 120€*. 
*20x6€ afhankelijk van de opbrengst van onze toertocht. 

9. Alle leden verklaren zich akkoord dat zij geen andere leden van de vereniging of leden van het 
bestuur verantwoordelijk kunnen stellen voor eventuele schade, zowel materiële als lichamelijke, 
opgelopen tijdens deelname aan clubactiviteiten. 


