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Verenigingsreglement

Datum: 20 juli 2016

De Vereniging draagt de naam 'Tourclub Oploo-Sint Anthonis' en wordt verder in dit
reglement aangeduid met de T.O.S. Het doel van de vereniging is: het gezamenlijk ritten en
toertochten organiseren en rijden. De vereniging is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie
(NTFU).

Artikel 1.
1. Lid van de T.O.S. kan iedereen worden die ouder is dan 13 jaar. Bij het bestuur kan men
ontheffing van dit artikel aanvragen.

Artikel 2.
1. De vereniging blijft bestaan zolang er minimaal 10 leden zijn.

Artikel 3.
1. De leiding van de T.O.S. berust bij het bestuur, dat bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste
9 personen.
2. Het bestuur wordt gekozen op een ledenvergadering door de leden.
3. Volgens een door het bestuur op te maken rooster treden na elke 2 jaar 2 bestuursleden
af, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftredend zijn. Indien
het bestuur dat wenselijk acht kan er elk jaar een bestuursverkiezing worden gehouden.
4. Aftredende bestuursleden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen indien zij dit willen.
5. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk door een vergadering voorzien. De
nieuw benoemde voltooit de zittingsperiode van zijn/haar voorganger.
6. Nieuwe bestuursleden kunnen zich verkiesbaar stellen door 'n schriftelijke
kandidaatstelling met minimaal 5 handtekeningen van TOS-leden uiterlijk tot 2 dagen voor de
jaarvergadering en/of ledenvergadering.

Artikel 4.
1. Het bestuur van de TOS vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht.
2. Tenminste 2 bestuursleden kunnen om een vergadering van het bestuur verzoeken. De
voorzitter is verplicht om binnen 2 weken aan een dergelijk verzoek te voldoen.
3. Het bestuur is verplicht een ledenvergadering bij elkaar te roepen als tenminste 1/6 van de
leden hiertoe een schriftelijk voorstel doet. De ledenvergadering moet dan binnen 3 weken
na het indienen van het verzoek bij elkaar komen.

Artikel 5.
1. De voorzitter wordt uit het door de leden gekozen bestuur door die bestuursleden
gekozen.
2. Uit de overige bestuursleden wijst het bestuur een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel 6.
1. De voorzitter leidt de leden- en bestuursvergaderingen en heeft de algemene leiding.
2. De secretaris houdt van elke vergadering de notulen bij. De notulen behoeven de
goedkeuring van de volgende vergadering.
3. De penningmeester beheert de financiën en is belast met de inning van de contributie.
4. De contributie moet vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het contributie jaar
betaald zijn, om tijdig de afgemelde leden te kunnen doorgeven aan de NTFU.

Artikel 7.
1. In het eerste kwartaal van elk jaar wordt de jaarvergadering gehouden. Op deze
vergadering moet het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Artikel 8.
De taak van de vergadering is:
1. Het vaststellen of wijzigen van het reglement.
2. Het ter goedkeuring aan de vergadering voorleggen van het financiële verslag en de
kascontrole.
3. Het bestuur adviseren of het bestuur verzoeken bepaalde activiteiten te ontwikkelen.
4. Het vaststellen van een jaarverslag.

Artikel 9.
1. De datum, waarop de jaarvergadering wordt gehouden, dient tenminste 2 weken van
tevoren bij de leden bekend te zijn. Tevens moeten dan de agendapunten en de
bestuursverkiezing bij de leden bekend zijn.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. Over zaken wordt mondeling of bij uitzondering schriftelijk gestemd.
4. Bij iedere schriftelijke stemming worden 2 onafhankelijke stemopnemers aangesteld.
5. Besluiten worden genomen bij meerderheid van alle TOS-leden; wordt tijdens een
ledenvergadering of jaarvergadering niet voldaan aan deze norm dan zal men een nieuwe
ledenvergadering moeten uitschrijven. Bij stemming kan dan worden volstaan met de
meerderheid van deze aanwezige leden.
6. Bij iedere schriftelijke stemming is degene met de meeste stemmen gekozen.

Artikel 10.
1. De vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een lid of bestuurslid schorsen.
2. De schorsing vervalt indien niet binnen 6 weken een besluit tot royement is genomen of
indien binnen die termijn een voorstel tot royement is verworpen.
3. Van een besluit tot schorsing wordt een lid schriftelijk door het bestuur op de hoogte
gesteld.
4. Het bestuur kan een lid een voorlopige schorsing opleggen van ten hoogste 4 weken.

Artikel 11.
1. Een voorstel tot royement moet door het bestuur gedaan worden en moet door de
vergadering met 3/4 meerderheid gesteund worden.
2. Het desbetreffende voorstel moet voorzien zijn van een motiverende toelichting en dient
van tevoren ter kennis van het betrokken lid worden gebracht.
3. Bij de behandeling van het voorstel tot royement heeft het betrokken lid het recht op de
vergadering aanwezig te zijn om aan de beraadslaging deel te nemen.

Artikel 12.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit o.a. contributie en giften.

Artikel 13.
1. Tijdens clubritten is het verpicht de nieuwste/laatste versie clubkleding te dragen.
2. Tijdens het fietsen moet iedereen zich aan de verkeersregels houden en moet zijn of haar
fiets aan wettelijke bepalingen voldoen. De vereniging draagt geen verantwoording voor
eventuele bekeuringen
3. Er wordt gereden in 3 groepen nl de A-, de B- en de ATB-groep. De gemiddelde snelheid
bedraagt voor de A-groep 24-27 km/uur en voor de B-groep 27-30 km/uur. Hiervan kan in
onderling overleg worden afgeweken. ATB-ers passen hun snelheid aan de
terreinomstandigheden.
4. leder lid is verplicht bij elke rit, de NTFU-toerfietskaart bij zich te dragen.
5. Het is verplicht tijdens clubritten een valhelm te dragen.
6. Veiligheid. Elke deelnemer moet zich aan de verkeersregels houden. Belangrijk daarbij is
de eigen veiligheid en de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. De TOS heeft
veiligheid hoog in het vaandel staan. De NTFU heeft een gedragscode ontwikkeld om
deelnemers meer bewust te maken van het gedrag in het verkeer. DE codes staan in het
NTFU veiligheidshandboek wielersport. Het bestuur van de TOS conformeert zich aan alles
wat in dit handboek wordt weggeschreven. Het handboek staat vermeld op de site van de
NTFU. Zie www.ntfu.nl - over NTFU – Veiligheid – Documenten – Veiligheidshandboek.

Artikel 14.
1. leder nieuw lid ontvangt een informatiepakket met o.a. het TOS-verenigingsreglement en
NTFU-informatie.
2. Ieder lid dat zich als TOS-lid afmeldt dient dit schriftelijk te doen vóór 1 november en is
verplicht zijn NTFU-toerfietskaart in te leveren bij de secretaris. Tevens dient een vergoeding
te worden betaald voor de TOS –kleding indien men binnen 2 jaar na aanschaf van nieuwe
kleding, het lidmaatschap opzegt.

Artikel 15.
1. Het is verplicht tijdens gezamelijke ritten clubkleding te dragen. Alle andere reclame
uitingen op de kleding zijn verboden.
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