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VZW

INFORMATIEBLAD VOOR KANDIDAAT LEDEN
De vzw Z.L.W.T.C. werd gesticht in 1972
ZOMERPROGRAMMA:
Op de algemene vergadering, waarop kandidaat leden eveneens welkom zijn, worden de grote lijnen van het
nieuwe seizoen uitgetekend.
Op de 1ste zondag van maart start het wielertoerisme seizoen bij de vzw Z.L.W.T.C.
Er wordt elke zon- en feestdag gefietst in vier verschillende groepen met als vertrekpunt ons clublokaal
“ De Drie Gezusters”, Brustem-Dorp 78, 3800 Sint-Truiden.
Iedere deelnemer geeft zijn lidkaart “VWB” af om ze te laten inscannen en betaalt 4 Euro, met volgwagen en
3 Euro zonder volgwagen. Elke ingeschreven deelnemer krijgt 1 drankjeton.
Vier groepen, wil dus zeggen vier verschillende snelheden: A-groep  32 km per uur gemiddeld
B-groep  29 km per uur
“
C-groep  25 km per uur
“
D-groep km per uur
“
Kandidaat leden kunnen, éénmalig, drie keer deelnemen en moeten dan beslissen om al dan niet lid te
worden.
Jaarlijks lidgeld: verzekering Vlaamse Wielrijdersbond 32 Euro + 13 Euro lidgeld vzw Z.L.W.T.C. , maakt
in totaal 45 Euro. Te betalen vóór 15/12. Een gezinsaansluiting is ook 32 Euro + 13 Euro lidgeld per persoon
aangesloten bij de vzw Z.L.W.T.C.
Vertrekuren: maart en oktober om 9 uur
april en september om 8u30
mei, juni, juli en augustus om 8uur
De groepen worden ten laatste vóór 12 uur terug verwacht in het clublokaal.
Eventuele afwijkingen van de vertrekuren bij langere ritten worden meegedeeld in de maandelijkse info.
Alle uitstappen worden opgenomen in een klassement en op het jaarlijks clubfeest worden de laureaten
gevierd. Het clubfeest heeft normaal gezien plaats in de maand november, afhankelijk van een geschikte
datum.
Onze club is organisator van de WillyVannitsen Classic (half augustus), een semi-klassieker van de V.W.B.
Er kan door onze leden aan de zaterdagritten van de V.W.B. deelgenomen worden op vrijwillige basis. In de
maandelijkse info worden deze ritten aangekondigd.
De activiteiten van de club zijn eveneens te volgen op onze website www.zlwtc.be
KLEDIJ:
Lid worden van de vzw Z.L.W.T.C. brengt de verplichting met zich mee, de clubkledij te dragen tijdens alle
officieel georganiseerde ritten van de club.
Ieder nieuw lid krijgt een korte en lange broek, een trui met korte mouwen en een wintertrui.
De ledenprijs is afhankelijk van de aankoopprijs en het beschikbare budget.
WINTERPROGRAMMA:
Vanaf de eerste zondag van november start het winterprogramma. Naargelang het aantal deelnemers wordt er
in verschillende groepen gefietst, met vertrek aan het clublokaal om 9u. Bij het inschrijven betaalt elke
deelnemer, ook de kandidaat leden, 2 Euro met volgwagen en 1 Euro zonder volgwagen voor de algemene
kosten.
NIEUWE LEDEN MELDEN ZICH BIJ HET BESTUUR.
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