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Huishoudelijk reglement T.W.C. De Lekke Tube. 

 

1. De naam van de vereniging is T.W.C. De Lekke Tube gevestigd te Linne. 

 

2. Doel van de vereniging is het kweken van belangstelling voor fietstochten en andere 

fietsevenementen, zonder winstoogmerk. 

 

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

4. De vereniging kent fietsende leden en niet-fietsende leden en ereleden. 

 

5. Men wordt lid door zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris. Voor minderjarigen dient de 

wettelijke vertegenwoordiger te tekenen. 

 

6. Het lidmaatschap wordt beëindigd door overlijden, schriftelijke opzegging door het lid, schriftelijke 

opzegging namens de vereniging en door ontzetting door de vereniging. 

 

7. Het bestuur kan een lid maximaal 3 maanden schorsen met mededeling van reden(en). 

 

8. Leden mogen gebruik maken van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging in 

overeenstemming met bestaande of nog te maken reglementen. De contributie wordt bepaald door de 

leden op de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Fietsende leden betalen € 45,- per jaar. 

De contributie moet uiterlijk 1 april betaald worden. 

 

9. Na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de 

leden te bedingen en verplichtingen aan te gaan. 

 

10. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, die in vastgestelde volgorde aftreden. Het bestuur is 

samengesteld uit: 1. Huub van Lankvelt, 2. Chris Ruyters, 3. Ad van Dam, 4. Rene Kierkels en 5. 

Marc Maessen. De volgorde van aftreden is voor de oneven jaren 2 en 4 en voor de even jaren 1, 3 en 

5. Een nieuw bestuurslid neemt de plaats in van zijn voorganger. 

 

11. Het bestuur kan adviseurs en/of commissies benoemen. Zij zullen aan de leden in de algemene 

vergadering bekend gemaakt worden. 

 

12. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris; deze kunnen 

schriftelijk een ander machtigen hun taak over te nemen. 

 

13. De voorzitter roept de bestuursleden op voor de bestuursvergadering en stelt de agenda samen. 

 

14. In december van elk jaar wordt de algemene vergadering gehouden. Op verzoek van tenminste 

1/10 gedeelte van de leden kan een algemene vergadering bij elkaar worden geroepen. Ieder lid heeft 

de bevoegdheid het woord te voeren en voorstellen te doen op een algemene vergadering. Ook heeft 

ieder lid één stem, die niet door een gemachtigde uitgebracht kan worden. 

 

15. De agenda van de jaarvergadering moet tenminste bevatten; bestuursverkiezing, jaarverslag, 

financieel verslag, kascommissieverslag, benoeming kascommissie en de nieuwe begroting. Een ander 

agendapunt moet door het bestuur op de agenda geplaatst worden of kan op schriftelijk verzoek van 

tenminste 1/10 gedeelte van de leden met een stem bij een algemene vergadering. Dit verzoek moet 

wel zijn ontvangen tenminste 10 dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de 

vergadering niet meegerekend. 

 

16. De secretaris roept de algemene vergadering bij elkaar. 
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17. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Ongeldige en blanco 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling gestemd, bij staking der 

stemmen is het voorstel verworpen. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking der 

stemmen wordt nogmaals gestemd tussen de 2 personen die de meeste stemmen hebben. Indien de 

stemmen weer staken, beslist het lot. 

 

18. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient door minstens 2/3 van de aanwezige stemmen 

goedgekeurd te worden. Minstens de helft van de leden met een stem dient aanwezig te zijn op deze 

algemene vergadering. 

 

19. Voor ontbinding van de vereniging dient aan dezelfde voorwaarden voldaan te worden als 

omschreven in artikel 18. De bestemming van het batig saldo wordt door de algemene vergadering 

bepaald. 

 

20. Het dragen van het clubtenue (indien de deelnemer hierover de beschikking heeft) en een valhelm 

is verplicht tijdens alle door de vereniging georganiseerde fietstochten. 

 

20a. Wordt er voor de start van een georganiseerde fietstocht geconstateerd dat er geen clubtenue 

wordt gedragen, dan is het ter beoordeling van het bestuur van de vereniging of deelname aan de op 

dat moment te verrijden tocht wordt toegestaan. 

 

20b. Wordt er voor de start van een georganiseerde fietstocht geconstateerd dat er geen valhelm wordt 

gedragen, dan volgt uitsluiting van deelname aan de op dat moment te verrijden tocht. 

 

21. 

 
 


