HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Doel van de vereniging
De vereniging heeft als doel: het doen beoefenen en bevorderen van de fietscross sport.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
• Het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden
• Het instrueren en begeleiden van de leden
• Het doen opleiden of aantrekken van bevoegde trainers
• Het verzorgen van wedstrijdpublicaties in de plaatselijke media/pers
• Het beleggen van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten om de fietscross
sport in de ruimste zin te bevorderen

Voorwaarden lidmaatschap
Leden zijn personen die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
De minimale leeftijd is 4 jaar (uitzonderingen daargelaten)
Bij aanmelding dient betaling van contributie te geschieden
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor
het hele jaar verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail 2
weken voor het nieuwe verenigingsjaar te geschieden.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en bedraagt voor
dit jaar € 70,- voor het eerste jeugdlid tot 17 jaar uit een gezin. Voor ieder volgend jeugdlid
tot 17 jaar uit hetzelfde gezin bedraagt de contributie € 65,-.
De contributie kan betaald worden via automatische incasso (formulier heb je bij aanmelding
ontvangen), Dan wel dient deze voor 1 januari van het nieuwe seizoen te zijn overgemaakt.
Het basislidmaatschap van de KNWU en die van de NFF is bij de contributie inbegrepen.
Wordt men na 1 augustus lid dan betaald men de helft van de jaarcontributie. Leden die de
fietscross sport niet actief beoefenen, maar een andere rol binnen de club uitoefenen en
derhalve lid zijn, zijn vrijgesteld van contributie.

Trainingen
De training wordt als regel gehouden op de fietscross baan van FCCL onder leiding van een
gediplomeerde trainer.
Leden dienen tijdens de training de voorgeschreven veiligheidsattributen ten aller tijde te
dragen (helm, handschoenen, lange broek, clubshirt met lange mouwen en dichte schoenen)
Leden dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

40

Tijdens de training mogen de ouders of andere gezinsleden zonder toestemming van de
trainer niet op de baan, uitgezonderd baanonderhoud en EHBO. Zo ook mogen de leden
zonder toestemming van de trainer de baan niet verlaten.
Toekomstige nieuwe leden mogen 3 keer kosteloos meetrainen alvorens lid te worden van
FCCL, hij/zij kan gebruik maken van een leenfiets maar het is ook toegestaan zelf een
crossfiets (zonder standaard, fietsbel of andere uitstekende delen) mee te brengen.
Bij leden onder de 12 jaar dient minimaal een ouder/verzorger tijdens de training aanwezig te
zijn.
Bij slechte weersomstandigheden kan het bestuur in overleg met de trainer uit zien naar een
passende trainingsmogelijkheid voor de leden.
Op de site is te zien of de training door gaat

Cruiseravond
Rijders ouder dan 18 jaar / ouders die mee willen doen aan de maandelijkse cruiser
trainingsavond kunnen 3 x gratis mee trainen na inschrijving op de deelnemers lijst.
Indien je vaker wilt mee trainen ga je een basis lidmaatschap bij de KNWU of bij de NFF aan
i.v.m. de verzekering. Vervolgens betaal je € 3,50 per avond.
Alleen Cruisers die een volledig lidmaatschap van de FCCL aangaan mogen mee doen aan
reguliere trainingen en wedstrijden.

Diversen
Het bestuur kan een beroep doen op leden en ouders om waar nodig vrijwillige hulp en
ondersteuning te ontvangen.
De vereniging heeft een eigen verzekering (via de KNWU / NFF) voor leden en vrijwilligers
en zij zijn ten tijde van de trainingen verzekerd tegen ongevallen op de baan. Buiten de
training om is FCCL niet verantwoordelijk voor ongevallen.
FCCL heeft een eigen clubshirt. Iedere twee jaren wordt dit shirt vernieuwd. Voor ieder
eerste shirt gedurende deze twee jaren betalen de leden een eigen bijdrage voor van
€15,00. Ieder volgend shirt zal conform de kostprijs moeten worden aangeschaft. Het is
verplicht dat de leden in het clubshirt rijden tijdens trainingen en wedstrijden.
Formulier: HR18.1

40

