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HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIELERVERENIGING CYCLING BUFFELS 
 
1 ALGEMEEN 
 
Leden van de wielervereniging Cycling Buffels verplichten zich te houden aan het huishoudelijk reglement en 
statuten van WV Cycling Buffels. Het huishoudelijk reglement wordt  wanneer nodig door het bestuur herzien. 
Het huishoudelijk reglement is aanvullend aan de statuten en kan derhalve niet in strijd zijn met de statuten. 
 
De pilaren/uitgangspunten van onze trainingsgroep: 

- De Cycling Buffels is een trainingsgroep die het grootste deel van het jaar op de racefiets traint en die 
op basis van behoefte samen overwintert op de MTB. De bindende factor van de Cycling Buffels is 
hard fietsen. Er wordt getraind in verschillende snelheidsgroepen. Cruisesnelheid boven de 40km p/u 
is voor leden geen probleem. Een prettige, gemoedelijke sfeer vinden we daarbij belangrijk. 

 
- Het spel- en trainingselement is een vast onderdeel van de trainingsavond en vinden wij een 

meerwaarde t.o.v. een avond stoempen.* 
 

- Deelnemers moeten een zeker/passend niveau hebben en moeten de opzet leuk vinden. 
 

- Nieuwe leden/introducees fietsen tenminste tweemaal mee om te kijken of men op basis van niveau 
past binnen de groep. Daarna volgt toelating in de app groep en Stravaclub waarmee je lidmaatschap 
van de Cycling Buffels geformaliseerd wordt. 

 
- De Cycling Buffels is een actieve groep. Inactieve leden worden benaderd en al dan niet (tijdelijk) uit 

de app groep verwijderd 
 

- Organisatorisch motto van de Cycling Buffels: ‘keep it simple!’ 
 
Om van de Cycling Buffels een blijvend succes te maken zullen we handelen in de geest van bovenstaande 
uitgangspunten om dit concept in stand te houden. 
 
2 NEDERLANDSE TOER FIETS UNIE (NTFU) en KNWU 
 
WV Cycling Buffels is aangesloten bij de NTFU en KNWU. Zowel de verenigingspremie voor de bestuurders als 
de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden jaarlijks door de WV Cycling Buffels aan de NTFU 
voldaan. Deelnemers van de Cycling Buffels wordt verzocht een lidmaatschap aan te gaan bij de NTFU of KNWU 
(basislidmaatschap). Het lidmaatschapsgeld van NTFU en KNWU van individuele leden worden jaarlijks door de 
individuele leden zelf aan de NTFU of KNWU voldaan. Er vindt van de WV Cycling Buffels geen vergoeding voor 
lidmaatschapsgelden plaats naar de leden. 
 
3 VERZEKERING 
Doordat de WV Cycling Buffels aangesloten is bij NTFU en KNWU zijn deelnemers aan trainingen en 
evenementen verzekerd. Door de NTFU is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen 
afgesloten. 
 
4 LIDMAATSCHAP/EINDE LIDMAATSCHAP 
 
Zoals in de uitgangspunten in punt 1 ‘Algemeen’ omschreven is, zijn de Cycling Buffels een actieve groep. Op 
basis van bewezen niveau is toetreding tot de vereniging mogelijk. Hiermee een lidmaatschap aangaan waarbij 
een lid opgenomen wordt in de app groep en toegevoegd wordt aan de Stravaclub (indien men over een Strava 
account beschikt). Een lid van de WV Cycling Buffels is verplicht een lidmaatschap bij de NTFU of KNWU te 
hebben. Het NTFU of KNWU lidmaatschap dient door het lid zelf bekostigd te worden. 
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In de basis eindigt het lidmaatschap door opzegging door het lid. Bij niet actieve deelname zal het betreffende 
lid benaderd worden en al dan niet (tijdelijk) uit de app groep verwijderd worden en in overleg het 
lidmaatschap beëindigd dan wel tijdelijk stop gezet te worden. 
 
5 ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Jaarlijks, meestal in de maand januari, wordt het jaarlijkse kuddebijeenkomst gehouden waarin de 
noodzakelijke formaliteiten worden geagendeerd.. De oproep voor de kuddebijeenkomsten geschiedt per app 
in de app-groep Cycling Bufffels. tijdens de bijeenkomsten wordt er terug gekeken op het seizoen en 
vooruitgeblikt op het nieuwe wielerseizoen. 
 
HET BESTUUR 
 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de beperkingen vastgelegd in de statuten. 
Het bestuur wordt door en uit de leden gekozen in de jaarvergadering bij stemming. Kandidaten kunnen door 
het bestuur worden voorgedragen of door andere leden kan een kandidaat schriftelijk voorgesteld worden . De 
bestuursleden treden volgens een door het bestuur bepaald rooster af. 
 
Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, behoudens ontslagneming. Een bestuurslid dat tussentijds in 
een vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in. Besluiten genomen op 
bestuursvergaderingen, in meerderheid van stemmen en bij aanwezigheid van de bestuursmeerderheid, 
dienen door de leden te worden nageleefd. 
 
7 CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAPPEN 
 
In de basis wordt er door de wielervereniging Cycling Buffes geen contributie aan de leven geheven. Het 
uitgangspunt is dat de vereniging zich middels de sponsorgelden financieel kan redden. Eén maal per jaar 
wordt er een Vaste Vrijwillige Variabele Bijdrage (VVVB) door de penningsmeester middels een tikkie gevraagd. 
Peilmomenten zijn 1 januari en 1 juli. 
 
8 EVENEMENTEN EN TRAININGSAVONDEN 
 
De Cycling Buffels heeft als prioriteit om in het wegseizoen wekelijks, op woensdagavond, te trainen. Start 
training om 19.15 uur. Startplaats kruising Zwetdijk/Lage weg. Afwijkingen op deze plaats en tijdstip is na 
overleg in de groep mogelijk. 
 
Naast de wekelijks trainingsavond is het doel om 1x per maand op de eerste zondag van de maand een Social 
Ride te fietsen. Dit is niet verplicht echter vanuit teambuiding wel wenselijk. De invulling van deze tochten 
wordt per keer bekeken. De kalender van deze rides wordt middels social media kanalen en app groep kenbaar 
gemaakt. 
 
9 VERVOER PER AUTO/BUS NAAR FIETSTOCHTEN EN EVENEMENTEN 
 
Het vervoer (voor zover noodzakelijk) van fietsen en/of fietsers naar een startplaats van een tocht zal 
geschieden met privé auto's. Reiskosten i.v.m. gebruik van de auto worden onderling geregeld en niet door de 
vereniging bekostigd. 
 
10 RECHTEN EN PLICHTEN NB alleen van toepassing voor reguliere leden/deelnemers 
 
Leden hebben het recht tot: 

● Het deelnemen aan de trainingen, tochten en andere activiteiten georganiseerd door het bestuur van 
de vereniging.	

● Aankoop van clubkleding.	
● Het introduceren en als lid voorstellen van personen.	
● Het bijwonen van de ledenvergaderingen en het deelnemen aan stemmingen.	
● Het indienen van voorstellen bij het bestuur.	
● Genot van alle privileges waarin de club voorziet	
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Leden hebben de volgende verplichtingen: 

● Het opvolgen van de statuten, het huishoudelijk reglementen en de bestuursafspraken.	
● Zich te gedragen tijdens een trainingen, evenementen en toertocht als verkeersdeelnemer zich te 

houden aan de verkeerswet en als waardig en fatsoenlijk deelnemer van de Cycling Buffels.	
● Ten minste 2 maal per maand (zomertijd) te verschijnen tijdens een trainingsavond met een 

deugdelijk rijwiel met minimaal een reserveband en pomp.	
● Bij deelname aan een trainingsavond, evenement of toertocht met een deugdelijk rijwiel met 

minimaal een reserveband en pomp aan de start te verschijnen.	
● Het dragen van een valhelm.	
● Het opvolgen van de aanwijzingen van de trainer/wegkapitein en de van te voren vastgestelde route.	
● Tijdig doorgeven van gewijzigd telefoonnummer voor de app groep, adreswijzigingen en mailadressen.	
● Als er sprake is van lichamelijk falen, pech aan de fiets of eerder afhaken dan moet men dit duidelijk 

kenbaar maken aan de trainer/wegkapitein. In overleg worden er adequate maatregelen getroffen.	
● Vroegtijdig elkaar waarschuwen (roepen) als er een voor de groep gevaarlijke situatie dreigt te 

ontstaan, zoals gaten en obstakels en zand op het wegdek, passerende of tegemoetkomende auto(s), 
paaltjes, scherpe bocht, etc. De volgende etiquette wordt gehanteerd:	

o Tegen! Wanneer er zich iets links bevindt	
o Voor! Wanneer er zich iets rechts bevindt 	
o Achter! Wanneer er een andere verkeersdeelnemers achterop komt	
o Wanneer er zich een obstakel midden op de weg bevindt dan wordt het obstakel benoemd 

en gewezen zodat de achterligger(s) duidelijk op de hoogte worden gebracht	
o In rustig tempo wordt twee-aan-twee gereden. Er wordt steeds 1 positie doorgedraaid, zoals 

een ketting.	
● Bij pech wacht behalve degene die pech heeft nog minimaal een persoon.	

 
 
In alle gevallen waarin noch de Statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur van 
wielervereniging Cycling Buffels. 
 
 
 
Het Bestuur Wielervereniging Cycling Buffels 


