
 

 

 
  
          
  

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

TA WEST-VLAANDEREN vzw 
 

 

 
 
1.  Elk seizoen start op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
 
2.  De raad van bestuur bestaat uit volgende personen: 
 
 VOORZITTER: 
 Dobbelaere Franky - Hamersvelde 5 – 8210 Zedelgem 
  
 ONDERVOORZITTER:  
 D’hellem Nino - Wervikstraat 88 – 8940 Geluwe 
  
 SECRETARIS:   
 Carine Van Laere – Koolskampstraat 8 – 8820 Torhout 
  
 PENNINGMEESTER:   
 Geert Devriese – Groenhovestraat 24 – 8020 Ruddervoorde 
 
  
3.   De raad van bestuur verdeelt in onderlinge afspraak de te realiseren taken. 
 
 
4.  De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden, zijnde de raad van bestuur en de gemachtigde leden. 
 
 
5.  Per seizoen gaan er 4 vergaderingen door voor alle toegetreden clubs in het lokaal van T.A. W-VL vzw. ”P.C. Den 

Hazelt” te Rumbeke en dit telkens op vrijdag om 20u30 stipt. Deze vergaderingen gaan in 2018 door op vrijdag 19 
januari, 01 juni, 31 augustus en 19 oktober. Op zaterdagavond 20 oktober om 19u is er de avond van TA. 
Voorafgaand aan de vergaderingen wordt nog informatief aan de clubverantwoordelijken een herinneringsmail 
gestuurd door het secretariaat. 
Het bestuur heeft het volle recht een ledenvergadering te verplaatsen van datum. Dit wordt meegedeeld in het 
laatste verslag van de ledenvergadering en de data staan eveneens op de website. Indien een vergadering wordt 
verplaatst ná het verslag van de laatste ledenvergadering, worden de clubs per mail op de hoogte gebracht. In géén 
geval geeft dit recht op “het niet betalen van een boete” bij afwezigheid. 

 
 
6. Wanneer een toegetreden club tijdens het seizoen op één vergadering afwezig is, zonder verontschuldiging, krijgt 

deze een aangetekend schrijven toegestuurd. Wanneer de club een tweede vergadering tijdens hetzelfde seizoen 
niet aanwezig is voldoet deze club niet langer aan de voorwaarden om het daaropvolgend jaar mee te tellen voor 
het jaarklassement. Het bestuur kan beslissen het treffen wel op de kalender te plaatsen, maar met de vermelding: 
telt niet voor het jaarklassement van + jaartal. 

 Indien een club drie (of meer) vergaderingen tijdens één seizoen afwezig is worden ze automatisch en zonder 
verdere verwittiging als lid uitgesloten. 

 
 De leden van de raad van bestuur van T.A. West-Vlaanderen zijn aanwezig op alle vergaderingen in naam van T.A. 

West-Vlaanderen en niet in naam van de club waar ze lid van zijn. Dit houdt in dat iedere toegetreden club iemand 
op de vergadering dient af te vaardigen zonder daarmee rekening te houden met de bestuursleden T.A. WVL vzw. 



 

 

 
 Het secretariaat T.A. stuurt het aangetekend schrijven, hiervoor vermeld,  naar de contactpersoon van de club zoals 

opgegeven aan het secretariaat. Het is aan de clubs om deze informatie, bij wijziging, te laten weten aan het 
secretariaat. Het niet afhalen van het aangetekend schrijven kan niet ingeroepen worden als onwetendheid gezien 
de data van de vergadering ook vermeld worden op de website www.tawvl.be 
 

 Een club die als lid uitgesloten wordt kan ten vroegste het volgende seizoen terug lid worden mits betaling van de 
nog openstaande boetes en na naleving van de procedure voorzien voor aansluiting nieuwe toegetreden clubs. 

 
 
7.  Iedere club dient jaarlijks en ten laatste op de ledenvergadering van oktober zijn lidgeld te betalen voor het 

daaropvolgende jaar. Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Het lidgeld voor de toegetreden clubs wordt jaarlijks bepaald voor het volgende seizoen en 
dit op de laatste algemene vergadering van het lopend jaar en dit bij beslissing van de algemene vergadering. Voor 
2018 en 2019 is dit bedrag vastgesteld op 30 euro. Dit bedrag kan maximaal 250 euro bedragen. 

 
 
8.  Stipt op het aanvangsuur van elke vergadering wordt het aantal aanwezigheden opgetekend en wanneer een club 

afwezig is zal er een boete worden opgelegd. 
 
 De boetes zijn van toepassing op alle vergaderingen binnen de vzw T.A. W-VL en bedragen voor 2018 en 2019 

- 2,5 euro (direct te betalen) wanneer men aankomt na de afroeping van de aanwezigheidslijst.  
- 5 euro (te betalen uiterlijk op de volgende vergadering) wanneer men zich verontschuldigd heeft. 
- 10 euro (te betalen uiterlijk op de volgende vergadering) wanneer een club afwezig is zonder te verwittigen. 

  
 De kosten voor een aangetekend schrijven ( 8 euro ) vallen eveneens ten laste van de desbetreffende club en dienen 

op de eerstvolgende vergadering betaald worden, te samen met de boete. 
 
 Men kan één keer per seizoen een vrijstelling van boete krijgen indien de vergadering op de vrijdag valt voor het 

eigen treffen. De boetes gaan integraal naar de kas.  
 
 Het niet tijdig betalen van de boetes, wordt gelijkgesteld met “afwezig zijn” en kan zo leiden tot een uitsluiting van 

de jaarkalender. 
 
 
9. Iedere toegetreden club kan één motortreffen voorstellen om op de kalender te plaatsen mits ze: 
    - minstens sedert het seizoen voorafgaand aan hun kalenderopname toegetreden lid zijn ; 
 - geen openstaande rekeningen hebben bij de vzw T.A. W-VL ; 
    - een rit voorstellen van minimum 100 kilometer ; 
    - tijdens het vorige seizoen op meer dan de helft van de treffens van dat seizoen aanwezig waren ; 
    - tijdens het vorige seizoen het minimum aantal kilometers hebben behaald ; 
 - tijdens het vorige seizoen op minstens 3 van de 4 vergaderingen voor toegetreden clubs aanwezig waren. 
 
 Deze voorwaarden kunnen echter door de raad van bestuur aangepast worden bij het toetreden van een club. De 

verantwoordelijken van de desbetreffende club zullen hiervan persoonlijk in kennis worden gesteld. 
 
 Wanneer een toegetreden club twee opeenvolgende jaren niet voldoet aan de voorwaarden om op de kalender te 

staan worden zij automatisch als lid uitgesloten. 
 
 
10. Iedere club dient per seizoen een minimum aantal kilometers te rijden om het volgende jaar opnieuw op de 

kalender te kunnen staan. Het minimum aantal kilometers wordt bekomen door het aantal treffens (zonder het 
eigen treffen) op de kalender van dat jaar te vermenigvuldigen met 750 km.  

 
 Een toegetreden club kan de kilometers behaald op het eigen treffen (dat op de kalender staat) niet laten meetellen 

voor het eindklassement. Iedere club krijgt, ter vervanging van het eigen treffen, een bepaald aantal kilometers die 
worden berekend aan de hand van een coëfficiënt. Deze kilometers worden automatisch toegevoegd volgens de 
berekende coëfficiënt per gereden treffen en dus niet op het einde van het seizoen. 

 
 



 

 

 Berekening coëfficiënt: totaal behaalde kilometers vermenigvuldigen met A gedeeld B 
                 A = totaal aantal treffens op kalender 
                 B = totaal aantal treffens op kalender min eigen treffen 
 
 
11. Wanneer er twee of meer toegetreden clubs eenzelfde datum hebben aangevraagd voor een in te richten treffen, 

krijgt de toegetreden club die deze datum het voorbije jaar had, op de kalender van T.A.W-VL vzw, voorrang. 
Indien, in het geval van bijvoorbeeld een feestdag, nog twee treffens in hetzelfde weekend vallen dan heeft de club 
die het langst inricht binnen T.A. West-Vlaanderen voorrang. 

 
 Wanneer deze datum een openstaand weekend betreft zal een lottrekking bepalen welke club voorrang krijgt. 
 
 
12. Ieder jaar wordt er een kampioenschap T.A. W-VL vzw gehouden, waarbij een klassement wordt opgemaakt van alle 

voor de T.A. W-VL vzw meetellende treffens. Voor dit klassement tellen zowel de piloot als de passagier mee. 
 
 Het voorjaarstreffen van T.A. WVL vzw is steeds het eerste treffen op de kalender en gaat door op de zondag van het 

tweede volledig weekend van maart. De kilometers behaald op het voorjaarstreffen van vzw T.A. W-VL worden in 
het jaarklassement dubbel meegeteld. 

 
 
13. Ieder jaar wordt er door de vzw T.A. W-VL het Voorjaarstreffen ingericht. De (eventuele) winsten welke gemaakt 

worden op dit treffen zullen aangewend worden voor de algemene werking, de organisaties en de prijsuitdeling van 
T.A. West-Vlaanderen vzw. Ook wordt jaarlijks een een bedrag, dat vooraf door het bestuur werd overeengekomen, 
gestort aan een goed doel. 

 
 
14. Individueel kan men als piloot en/of als passagier meedingen voor een individuele prijs, waarvoor men op een 

bepaald aantal treffens dient ingeschreven te zijn. Dit aantal treffens wordt jaarlijks door de T.A.W-Vl vzw bepaald 
en vermeld in de stempelkaart. Deze stempelkaart dient correct te worden afgestempeld op de diverse treffens en 
teruggestuurd worden naar de vzw T.A. W-VL tegen de uiterste datum die vermeld staat op deze stempelkaart. 
De prijzen van het individueel klassement dienen afgehaald te worden op het voorjaarstreffen, hetzij door de 
persoon zelf of iemand van dezelfde club. Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van TA West-Vlaanderen. 
Er worden enkel uitzonderingen toegestaan indien de persoon in kwestie vooraf meldt aan het bestuur dat hij of zij 
niet kan aanwezig zijn. Dan wordt een afspraak gemaakt wanneer de prijs kan overhandigd worden. 

   
 
15. Voor elke organisatie van T.A. W-VL vzw worden er medewerkers gevraagd aan de toegetreden clubs teneinde deze 

organisatie in goede banen te laten leiden. 
 
 Wanneer iemand zich gemeld heeft als helper en niet opdaagt zonder te verwittigen, wordt door de organisatie een 

boete van 12,5 euro aan diens toegetreden club aangerekend tenzij men iemand als plaatsvervanger gestuurd heeft.  
 
 
16. Bij elke onvoorzienigheid in de statuten en het huishoudelijk reglement valt het volle beslissingsrecht bij de raad van 

bestuur. 
 
17. Op elk treffen dat georganiseerd wordt door een bij de T.A. W-VL vzw toegetreden club en dat meetelt voor het 

jaarklassement T.A. WVL vzw dient de mogelijkheid geboden te worden om in te schrijven aan maximum 5 euro per 
deelnemer (piloot of passagier).(al of niet een drankje inbegrepen) 

 
 
18. Op elk treffen dat georganiseerd word door een bij de T.A. W-VL vzw toegetreden club mag een doortocht controle 

op de moto uitgevoerd worden. 
 
 
19.  Elke toegetreden club kan maximum één treffen of avondrit laten meetellen voor het jaarklassement en op de T.A.-

kalender zetten. 
 
 



 

 

20. Om te kunnen geldig inschrijven op een treffen van T.A. W-VL vzw dient men persoonlijk aanwezig te zijn met de 
motorfiets, ditzelfde geldt ook voor het rijden van de rondrit, dit moet met de moto gebeuren. 

 
 Deelname met de auto komt dus nooit in aanmerking voor het eindklassement.  
 
 
21.  De inschrijvings- en aankomstplaats van een treffen dat meetelt voor de kalender van T.A. WVL dient in een 

gebouw/zaal te zijn. Indien het in een tent doorgaat dan dient deze tent voldoende ruim te zijn voor alle deelnemers 
en tevens water- en winddicht gemaakt te kunnen worden.  

 
 Op ieder treffen dat meetelt voor de kalender T.A. WVL dient er iemand van de organisatie aanwezig te zijn 

minstens tot 5 uur na het uiterste uur van inschrijving. Indien bijvoorbeeld de inschrijving met rondrit mogelijk is tot 
13u00 dan dient de aankomstplaats open en bereikbaar te zijn tot minstens 18u00. 

 
 
22.  Op ieder treffen dat meetelt voor de kalender T.A. WVL wordt door de vzw T.A. WVL gezorgd dat er minstens één 

tot maximum drie T.A.-afgevaardigden aanwezig zijn, op de laatste dag, teneinde de telling van de inschrijvingen en 
de rittenbladen uit te voeren. Teneinde dit op een vlotte en correcte manier te kunnen uitvoeren dient de 
organiserende club een apart lokaal te voorzien waar de afgevaardigden deze telling kunnen uitvoeren. Dit lokaal 
dient tenminste voorzien te zijn van een werkend stopcontact, drie ruime tafels en de nodige stoelen. De 
inrichtende club dient eveneens te voorzien dat de aanwezige afgevaardigden, gratis en op eenvoudig verzoek, 
drinken krijgen gedurende de dag (geen bierbonnen of zuipkaarten meer) en een warme maaltijd 's middags. 

 
 
23.   Iedere club dient op zijn eigen treffen, 1 persoon beschikbaar te houden om indien nodig, mee te helpen met de 
        délégué(s). Indien er niemand beschikbaar is, wordt hiervoor een boete van 50€ opgelegd. 
 
 
24.  Wanneer een treffen eveneens meetelt voor een andere federatie, dan kan het zijn dat er enkel van die andere 

federatie een afgevaardigde is en niemand van T.A. West-Vlaanderen. 
 De vooropgestelde lijst van afgevaardigden op een treffen is niet bindend en kan ten alle tijde aangepast worden. 
 
 
25.  De telling die uitgevoerd wordt door de afgevaardigde T.A. WVL heeft als doel het opstellen van een klassement van 

alle treffens meetellende voor de T.A. kalender en kan afwijken van bepaalde dagklassementen. Door de 
afgevaardigden wordt, indien mogelijk, een dagklassement bezorgd aan de inrichters volgens de gedane telling. Dit 
dagklassement betreft de telling volgens de inschrijvingen en de personen die de ronde gereden hebben.  
De inrichtende club is niet verplicht, voor het dagklassement, zich hieraan te houden en is zelf volledig 
verantwoordelijk voor het dagklassement. Er kan bijvoorbeeld geopteerd worden om een dagklassement te 
gebruiken enkel op basis van de inschrijvingen. 

 
 
26. De organiserende clubs waarvan hun treffen meetelt voor het eindklassement T.A. WVL dienen de inschrijvings-

formulieren en afgestempelde rittenbladen te bewaren tot 8 maand na de datum van hun treffen. Op die manier 
kan er, bij eventuele discussie over de telling, herteld worden. De inschrijvingsformulieren en afgestempelde 
rittenbladen worden tijdens het treffen ter beschikking gesteld van de afgevaardigden voor de telling maar worden 
in geen geval door hen meegenomen. De organiserende club is verantwoordelijk voor het bewaren ervan. 

 
 
27. Het secretariaat T.A. West-Vlaanderen beschikt over een aantal contactgegevens van de aangesloten clubs. De 

juistheid van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de club zelf. Indien er wijzigingen dienen te 
gebeuren aan deze gegevens dient een clubverantwoordelijke het secretariaat T.A. West-Vlaanderen hiervan in 
kennis te stellen. 


