Huishoudelijk reglement van FCV De Lochsprinters
Deze regels gelden zonder uitzondering voor iedereen die op het terrein van FCV De
Lochsprinters aanwezig is.

Lidmaatschap
1. Een toekomstig lid mag twee achtereenvolgende trainingen meedoen met de club
trainingen. Daarna moeten zij een beslissing nemen of zij lid willen worden van onze club.
2. Als een toekomstig lid de beslissing neemt om lid te worden van onze club, wordt bij de
NFF en KNWU een licentiekaart en basislidmaatschap aangevraagd. Voor de NFF stelt
de club zelf een NFF startnummer vast, uit de beschikbare clubnummers. Dit nummer
wordt samen met de federatiekaart aanvraag naar de NFF gestuurd.
3. Wanneer je na 1 juli lid wordt, dan betaal je de helft van de jaarcontributie
4. Er volgt geen restitutie wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
beëindigd wordt. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk 4 weken voor het
nieuwe verenigingsjaar te geschieden.
5. Voor meerdere leden uit één gezin geldt een kortingsregeling.

Training
6. Is uw kind 16 jaar of jonger, dan moet er een volwassene aanwezig zijn tijdens
wedstrijden en trainingen om de verantwoordelijkheid van uw kind op zich te nemen.
7. Het is niet toegestaan op de baan te fietsen zonder goed gekeurde helm
8. Het gebruik van een GoPro of soortgelijke camera is tijdens trainingen en wedstrijden niet
toegestaan
9. Als ouder/begeleider van uw kind kunt u tijdens een training toekijken achter de
omheining, bij de bankjes of bij de kantine
10. Als ouder/begeleider mag u de baan niet betreden, tenzij de trainer hier om vraagt
11. Als ouder/begeleider behoort u zich niet met het kind en de training te bemoeien. Indien u
vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de trainer hierover in de pauze of na de training
aanspreken.
12. Indien een rijder eerder vertrekt dan de training is afgelopen moet de trainer hiervan op
de hoogte worden gebracht
13. Het is tijdens trainingen en wedstrijden verplicht om te fietsen met een nummerbord (met
je clubnummer NFF/KNWU) op je fiets.
14. Kom 15 minuten vóór aanvang op de training.
15. Het is niet toegestaan om met de trainer tijdens de training in discussie te gaan, dit kan
na de training. Houd je aan de opdrachten van de trainer.
16. De fiets van de rijder dient technisch in goede conditie te zijn.
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Algemene regels
17. Het is niet toegestaan om op het terrein te roken, alleen op de daarvoor aangewezen
plekken
18. Het is niet toegestaan om onder invloed van drank en/of drugs je te begeven op het
terrein
19. Alle regels, omgangsregels, gebruiken en gewoonten van FCV De Lochsprinters gelden
ook voor gasten, wanneer ze gebruik maken van onze accommodatie, onze baan of onze
kantine.
20. Het bestuur van FCV De Lochsprinters is gerechtigd zonder opgave van reden, rijders,
gastrijders, ouders en toeschouwer te weigeren en/of verwijderen van het terrein.
21. Wees zuinig op de accommodatie, de baan en de materialen van onze club. Ruim je
eigen afval op in de daarvoor bestemde bakken.
22. Fysiek geweld, verbaal geweld, schelden, discrimineren, grof taalgebruik, irriteren,
kwetsen en pesten wordt niet getolereerd. Laat iedereen in zijn waarde en behandel
iedereen met respect
23. Heb je vragen of problemen, ga dan naar de trainer of het bestuur. Blijf er niet mee
rondlopen.

Clubshirt regels
24. Tijdens wedstrijden en prijsuitreikingen is het verplicht het clubshirt te dragen
25. KNWU rijders die uitkomen in de klasse Amateurs (M/V), Sportklasse (M) en
geregistreerde teams bij de KNWU wedstrijden kunnen vrijstelling aanvragen bij het
bestuur van F.C.V. De Lochsprinters voor het dragen van een eigen shirt.
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