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M.T.C.V. ALGEMEEN REGLEMENT 

 
 

• De doelstelling van de club is organiseren van motortoertochten. 

• Leo de Kort is voorzitter, Zimri Will is penningmeester, Marc Rood verzorgt de 

ledenadministratie, Rob van Bockel houdt de mail bij. Maquel Beekmans verzorgt de 

contacten met de sponsors en doet facebook en Edwin Kooyman houdt notulen en 

reglementen bij. Maquel en Edwin doen de website. 

• De contributie is vastgesteld op € 30,- per kalenderjaar. Indien op hetzelfde adres 

meerdere motorrijders lid zijn betaalt het 2e lid € 17,50, het 3e en volgende lid betalen 

€ 12,50. Partners die enkel meerijden hoeven geen contributie te betalen. 

• De contributie moet elk jaar vóór 1 april binnen zijn op bankrekeningnummer 

NL93ABNA0601227875 van de ABN AMRO t.n.v. Motor Toer Club Vlijmen.  

• Het lidmaatschap eindigt door :  

- Opzegging door de leden voor 1 april d.m.v. een e-mail naar info@mtcvlijmen.nl 

- Opzegging door het bestuur van de vereniging (in geval van wangedrag o.i.d.). 

• Iedereen die met Motor Toer Club Vlijmen meerijdt moet tenminste WA verzekerd zijn.  

• Jaarlijks wordt aan twee leden gevraagd de kas te controleren.  

• Voor het uitzetten van een toertocht wordt een vergoeding gegeven van EUR 25,--. (in 

geval van 2 personen EUR 12,50 p.p.) 

• Om aan het weekend deel te nemen moet je tenminste 1 jaar lid zijn. 

• De regelementen worden door het bestuur vastgesteld, waarbij de algemene 

ledenvergadering kan besluiten wijzigingen door te voeren. 

• Voor de zondag toertochten verzamelen we vanaf 9.30 uur bij café Den Braai, we 

vertrekken om 10.00 uur. Bij langere tochten kan de vertrektijd afwijken, dit wordt dan 

tijdig aangegeven.  

• Voor de avondtoertochten verzamelen we vanaf 18.30 uur bij café Den Braai, we 

vertrekken dan om 19:00u.  

• Gasten zijn van harte welkom. De kennismakingsrit is gratis, na de eerste rit wordt een 

bijdrage gevraagd van EUR 5,-- per toertocht. (Avond toertochten en deelname aan het 

weekend zijn enkel voor leden). 

• Pontjes en tol worden door de club betaald. 

• We vertrekken met volle tank, om onnodig stoppen te voorkomen.  

• Het is niet toegestaan voor of tijdens een toertocht alcohol te gebruiken.  

• Motoren moeten technisch in goede conditie te zijn.  
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M.T.C.V. TOERTOCHTEN REGLEMENT 

• Blijf op je plaats in de groep, ga niet inhalen of zwerven.  

• We rijden in 'baksteen' formatie zoals weergegeven in de figuur hieronder, dit om beter 

zichtbaar te zijn in het verkeer. 

             

             

• We adviseren minder ervaren rijders voor in de groep te rijden. 

• Laat zo min mogelijk grote gaten vallen. 

• Iedere rijder is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en snelheid, dit kan om dat de 

motor voor je op je wacht indien nodig. 

• Wanneer er een gat achter je is gevallen wacht dan bij een afslag op een veilige en 

zichtbare plaats tot de volgende motor er is. Op deze manier kan iedereen de route 

volgen. 

• Indien je een beperking hebt of niet de hele toertocht meerijdt, meldt dit dan voor 

aanvang toertocht aan het bestuur of de voorrijder. 

• Het maken van wheelies tijdens clubritten of clubactiviteiten is niet toegestaan. 

• Draag beschermende motorkleding tijdens ritten met de club. We vinden dit belangrijk 

voor je eigen veiligheid. Daarnaast hebben andere clubleden minder plezier als er 

deelnemers zijn zonder beschermende kleding. 


