
REGLEMENT  Adventure Team Brach

Art.01     Ieder lid neemt deel aan de toertochten en activiteiten van de vereniging, op

                 eigen verantwoording.

Art.02    Aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging worden aan alle leden van de club 

                voorgelegd, beoordeeld en beslist, binnen een proeftijd van 2 maanden in het actieve seizoen.

Art.03    Voorwaarden voor het lidmaatschap:

√ Minimum leeftijd is 16 jaar.

√ Aanvrager dient verzekert te zijn tegen derden (WA).

√ Geldigheid van het lidmaatschap is één jaar, en wordt na betaling van de

contributie, telkens met een jaar verlengd. Betaling voor aanvang seizoen.

√ De vereniging kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden door de leden.

√ Regelmatige deelname aan toertochten wordt verwacht.

Art.04          Het lidmaatschap vervalt:

√ Door gedrag in strijd met het verenigingsbelang, of door daden die het

belang van de vereniging schaden.

√ Het niet betalen van de contributie.

√ Royementen worden door het bestuur beslist, de betrokkene zal hiervan

schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

√ Schriftelijk opzeggen door een lid. Dit kan per mail of brief.

Art.05      Tot schorsing kan worden overgegaan indien:

√ Een lid tijdens de toertochten zich niet houdt aan de verkeersregels en

instructies van een organisatie.

√ Een lid op een of andere wijze de vereniging schade berokkend of in een√ Een lid op een of andere wijze de vereniging schade berokkend of in een

kwaad daglicht stelt t.o.v. derden.

√ De duur van de schorsing wordt bepaald door het bestuur en wordt

schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Art.06     De vereniging stelt helmplicht en adviseert brilplicht.

Art.07        Bij pech onderweg wordt gewacht (op een veilige plaats) en indien nodig wordt

er geassisteerd, om het oponthoud zo kort mogelijk te houden.

Art.08 Vertrekplaats voor toertochten kan verrieren en staat vermeld op de

website, onder kalender.

Art.09 Tijdens toertochten wordt onder geen beding een wedstrijdelement aanvaard door het bestuur.

Art.10 Van alle leden wordt verwacht om tijdens clubtochten de clubkleding te dragen.

Art.11 Van een nieuw lid wordt verwacht het minimale kledingspakket aan te schaffen

bestaande uit, shirt korte mouw, broek kort, shirt lange mouw, broek lang.

Kleding is verkrijgbaar via de vereniging en wordt besteld in overleg

na vooruitbetaling. De kleding is en blijft eigendom van een lid.

Uitzonderingen zijn tot een bepaalde mate bespreekbaar.

Art.12 De vereninging heeft minimaal een ledenvergadering per jaar.

√ Hierin worden de volgende punten besproken:

√ Financiele status van de vereniging

√ Kascontrole

√ Contributie

√ Rondvraag

Art.13 Sponsoring

Buiten het bestuur zijn de leden niet gerechtigd om sponsorovereenkomsten af te sluiten

Voorstellen voor dergelijke overeenkomsten worden aan het bestuur voorgelegd.

Art.14 Het vervoer naar toertochten is voor ieder zijn eigen rekening, initiatief en verantwoording


