Clubreglement Rapid Wheels V2017.1
Art. 1 Contributie Leden


















Contributie Rapid Wheels bedraagt per 1 januari 2016 € 128, - per jaar inclusief NFF
licentie en KNWU basislidmaatschap.
Elk 2e lid of meer uit zelfde gezin betaald een contributie van € 92,- per jaar inclusief
NFF licentie en KNWU basislidmaatschap.
De NFF licentie van € 10, - en KNWU basislidmaatschap van € 10,- is bij de
contributie voor nieuwe leden die zich na 1-1-2015 aanmelden inbegrepen. Indien
tarief door de bonden wordt verhoogd dan zal voor lidmaatschap voor datzelfde jaar
evenredig worden verhoogd.
Contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Elk lid betaalt de gehele contributie voor het nieuwe jaar vóór 31 december of geeft
een automatische incasso af.
Een persoon die gedurende het jaar lid wordt betaald contributie vanaf de maand dat
diegene is aangemeld bij secretariaat. Berekening contributie is als volgt: aantal
maanden vanaf aanmelding t/m december x € 10,65 (of € 7,65 indien 2e lid uit zelfde
gezin)
Een nieuw lid mag binnen 60 dagen het lidmaatschap opzeggen zonder opgaaf van
reden (proeftermijn)
Indien proeftermijn is verlopen dan is nieuw lid contributie verschuldigd t/m 31
december
Bij te late betaling wordt hier 15% administratieve kosten op doorberekend.
Elk lid is verplicht om een NFF licentie EN KNWU basislidmaatschap af te sluiten.
Een lid is alleen verzekerd indien men beschikt over NFF licentie en KNWU
basislidmaatschap
Indien betalingsverplichting niet wordt voldaan dan wordt na 2 betalingsherinneringen
incassobureau ingeschakeld
Leden die lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk (per adres secretariaat)
of digitaal te doen via de volgende link:
https://rapidwheelsbmx.securearea.eu/afmelden
Opzeggen lidmaatschap dient uiterlijk binnen te zijn 1 maand vóór einde
lidmaatschapperiode, opzeggen lidmaatschap kan dus t/m 30 november. Na deze
deadline wordt lidmaatschap met 1 jaar verlengt.
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Art. 2 Trainingslidmaatschap

















Trainingslidmaatschap kan alleen van toepassing zijn indien rijder een NFF licentie
en/of KNWU basislidmaatschap bij een andere vereniging heeft.
Contributie trainingslidmaatschap Rapid Wheels bedraagt € 108, - per jaar.
Elk 2e lid of meer uit zelfde gezin betaald een contributie van € 72,- per jaar
Contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Elk trainingslid betaalt de gehele contributie voor het nieuwe jaar vóór 31 december of
geeft een automatische incasso af.
Een persoon die gedurende het jaar trainingslid wordt betaald contributie vanaf de
maand dat diegene is aangemeld bij secretariaat. Berekening contributie is als volgt:
aantal maanden vanaf aanmelding t/m december x € 9,- (of € 6,- indien 2e lid uit zelfde
gezin)
Bij te late betaling wordt hier 15% administratieve kosten op doorberekend.
Trainingsleden zijn welkom op alle clubtrainingen, overige activiteiten zoals
bijvoorbeeld clubdagen zijn alleen toegankelijk voor leden Rapid Wheels.
Indien betalingsverplichting niet wordt voldaan dan wordt na 2 betalingsherinneringen
incassobureau ingeschakeld
Art. 4 Vrijwilligersbijdrage is voor trainingsleden niet van toepassing.
Art 5. Grote clubactie is ook van toepassing voor trainingsleden.
Een trainingslid heeft geen stemrecht bij een ledenvergadering.
Trainingsleden die lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk (per adres
secretariaat) of digitaal te doen via de volgende link:
https://rapidwheelsbmx.securearea.eu/afmelden
Opzeggen lidmaatschap dient uiterlijk binnen te zijn 1 maand vóór einde
lidmaatschapperiode, opzeggen lidmaatschap kan dus t/m 30 november. Na deze
deadline wordt lidmaatschap met 1 jaar verlengt.

Art. 3 Betaling per training niet-leden





Rijders die geen (trainings)lidmaatschap hebben kunnen ook per training betalen.
Kosten bedragen € 3,- per training indien men via deze link aanmeld en betaald.
Indien een rijder zich aanmeld in de kantine op de avond zelf dan bedraagt kosten
voor de training € 5,-.
Na betaling ontvangt rijder een betalingsbewijs, deze bon inleveren bij de trainer.
Zonder betalingsbewijs geen deelname aan de training.
Betaling per training geldt alleen voor rijders die bij een andere vereniging een NFFlicentie en/of een KNWU basislidmaatschap hebben.
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Art. 4 Automatische incasso





Lid heeft mogelijkheid om automatische incasso af te geven, contributie wordt dan
maandelijks in gelijke termijnen geïncasseerd.
Indien een termijn van automatische incasso niet geïnd kan worden dan volgen twee
verzoeken van penningmeester om bedrag zelf over te maken op rekening van
vereniging. Indien hier niet aan wordt voldaan dan mag lid per direct niet meer
meedoen met clubactiviteiten en wedstrijden totdat betalingsverplichtingen weer zijn
voldaan.
Elke 1e van de volgende maanden wordt automatisch het verschuldigde bedrag
geïncasseerd: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september,
oktober, november en december

Art. 5 Vrijwilligersbijdrage












Elk gezin betaalt bij aanvang lidmaatschap € 50,00 vrijwilligersbijdrage, een 2e
gezinslid of meer betaald geen vrijwilligersbijdrage.
Met ingang van 01-01-2017 wordt vrijwilligersbijdrage verhoogd van € 30,- naar €
50,- per gezin.
Leden die € 30,- vrijwilligersbijdrage hebben betaald ontvangen een factuur voor de
overige € 20,Leden kunnen vrijwilligersbijdrage terug verdienen door 5 dagdelen op jaarbasis
vrijwilligerswerk te verrichten.
Een dagdeel bestaat uit maximaal 4 uur
Werkzaamheden tijdens een avondtraining wordt gezien als een half dagdeel.
Heeft men 5 dagdelen vrijwilligerswerk gedaan dan blijft die € 50,00 staan voor het
jaar daar op, stopt men als lid en heb je wel 5 dagdelen vrijwilligerswerk gedaan dan
krijg je die € 50,00 terug.
Nieuwe leden die na zomervakantie lid worden moeten minimaal 2 dagdelen
vrijwilligerswerk verrichten.
Leden die niet hebben voldaan aan de urenregeling betalen in het volgend
lidmaatschapsjaar opnieuw vrijwilligersbijdrage.
Leden die vrijwilligersbijdrage moeten betalen ontvangen een factuur
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Art. 6 Grote clubactie




Rapid Wheels doet elk jaar mee met verkoop loten van de Grote Club Actie (oktober).
Zie voor meer informatie en voorwaarden www.groteclubactie.nl
Leden zijn niet verplicht om loten te verkopen.
Leden die 9 of minder loten verkopen dienen € 30,- extra contributie te betalen.
Betreffend lid ontvangt uiterlijk 31 december van het betreffende jaar een factuur.

Art. 7 Trainingen





Nieuw aan te melden leden mogen 3x mee trainen voor ze zich definitief aanmelden.
Tijdens de training wordt er uitsluitend volgens de normen KNWU/NFF getraind.
De vereniging is niet aansprakelijk voor de eigendommen van leden of bezoekers.
Rijders onder 16 jaar mogen alleen meetrainen als een ouder/verzorger aanwezig is bij
de baan.

Art. 8 Wedstrijden
Lid a. Wedstrijden NFF



Het inschrijfgeld voor alle NFF wedstrijden dienen via de webshop
www.rapidwheelsbmx.nl voldaan te worden.
Indien betaling deelname wedstrijd niet is voldaan dan wordt betreffend lid door de
clubvertegenwoordiger niet aangemeld voor wedstrijden.

Lid b. Wedstrijden KNWU


Deze wedstrijden worden bij inschrijving op de dag zelf aan organisatie wedstrijd
betaald.

Art. 9 Clubshirt










Leden zijn verplicht om tijdens NFF regio/open klasse/provinciaal kampioenschappen,
NK, NKC en prijsuitreikingen het clubshirt te dragen.
Eventuele schade aan het shirt veroorzaakt buiten het wedstrijdcircuit wordt aan het
lid doorberekend.
Dragen van Clubshirt is ook van toepassing op wedstrijddagen KNWU met
uitzondering van licentiehouders amateur en sportklasse en geregistreerde teamrijders
KNWU.
Een lid ontvangt een clubshirt na betaling van € 20,- borg. Zodra lid stopt en het shirt
is ingeleverd dan ontvangt lid borg terug. Het clubshirt blijft in eigendom van de
vereniging.
Lid heeft de mogelijkheid om zelf een clubshirt met achternaam aan te schaffen. Deze
kost € 30,- per shirt. Als lid zelf shirt aanschaft dan is deze ook eigendom van lid.
Het is niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen op het clubshirt.
Het ontwerp van clubshirt is gedeponeerd bij de KNWU.
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Art. 10 Rookbeleid



Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Roken is niet
toegestaan binnen het hekwerk van de crossbaan inclusief parc ferme.
Roken is alleen toegestaan rondom de picknick banken tegenover de toiletten.

Art. 11 Pestgedrag








Meldingen over pestgedrag tijdens trainingen/activiteiten Rapid Wheels
doorgeven aan bestuursleden, daarna wordt melding intern door bestuur
besproken
Meldingen over pestgedrag tijdens wedstrijden NFF/KNWU melden bij de
trackmanager. Trackmanager bepaald vervolgactie.
Eventuele schorsingen vanuit NFF/KNWU worden integraal overgenomen door
Rapid Wheels. Dat betekend dat desbetreffende persoon aan geen van de
activiteiten van Rapid Wheels mag deelnemen. Rapid Wheels zal ook niet
toelaten dat desbetreffend persoon namens Rapid Wheels mag deelnemen aan
wedstrijden van een andere bond.
Indien noodzakelijk zal bestuur een lid en/of ouder/verzorger een schorsing
opleggen.
Indien een lid geschorst is dan dient het bestuur een verzoek in bij de NFF en
KNWU om NFF licentiekaart en KNWU basislidmaatschap tijdelijk in te
trekken. De tijdelijke periode komt overeen met de periode van de schorsing.
Indien er meerdere meldingen over pestgedrag van een rijder, ouder(s),
verzorger(s) gemeld worden, dan zal het bestuur onderzoeken tot mogelijkheid
van beëindigen lidmaatschap. Zie statuten Rapid Wheels artikel 7. (statuten zijn
terug te vinden op de website www.rapidwheels.nl)

NB Waar dit reglement niet in voorziet hanteren wij het reglement van de NFF/KNWU.
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