Informatie / FAQ voor nieuwe leden

versie 2, aug. 2019

Hier vinden nieuwe leden in vogelvlucht antwoorden op vragen en worden enkele begrippen uitgelegd.
Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de website.
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1. Lid worden. Ieder kan op zijn / haar eigen niveau bij ons aansluiten. Je kunt een paar keer vrijblijvend
mee fietsen alvorens je besluit lid te worden. Vanwege veiligheid, snelheids verschil en persoonlijke
ambities, hebben we 8 fietsgroepen waarvan 2 damesgroepen. Meer info over de verschillende groepen via
http://www.twcdevoorsprong.nl/groepen.php Om even te wennen in een groep te fietsen is ons advies om
de eerste keer aan te sluiten bij een groep met een lagere snelheid dan je gewend bent.
Je kunt ten alle tijde naar een andere groep.
Om lid te kunnen worden vul je hier je gegevens in http://www.twcdevoorsprong.nl/lidworden.php

2. Wanneer fietsen we / locatie. Het seizoen start begin maart en eindigt half oktober. In deze periode
fietsen we altijd op zondagmorgen en de dames ook op zaterdagmorgen. Vanaf april tot en met juli worden
ook op zaterdag tochten met langere afstanden gereden. Verder op alle officiele vrije (feest)dagen. Zie
toerkalenders op de site voor details. Doordeweeks wordt er ook ’s-Avonds gefietst. Veelal wordt dit
afgesproken via een groeps-Whatsapp.
Startlocatie is op De Misse te Heesch nabij Gemeentehuis / De Pas.

3. Toerkalender / GPS. Per groep wordt voor aanvang van het seizoen door leden een kalender van de
wekelijks te rijden tochten samengesteld. We rijden meestal eigen routes maar ook georganiseerde tochten
van andere clubs. De 8 kalenders op de website bevatten de naam / gebied van de tocht, vertrektijd,
afstand en wie de navigator / toerleider is. Onze eigen GPS routes zijn hier te vinden
https://www.gpsies.com/userList.do?username=TWCDeVoorsprong

4. Clubkleding. Deelname aan clubactiviteiten betekent verplicht fietsen in clubkleding. Mede dankzij
kledingsponsoren kunnen clubleden tegen een gereduceerd tarief kwalitatief goede wielerkleding dragen.
Bij aanmelden als lid wordt je geïnformeerd hoe de kleding te verkrijgen is.
http://www.twcdevoorsprong.nl/kleding.php

5. Contributie. Het contributie bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd. Als clublid ben
je ook lid van de NTFU zodat je fiets verzekerd is tegen schade, ontvang je 6x Fietssport Magazine en
krijg je korting op de NTFU-toertochten. Daarnaast krijg je 10% korting bij Wielerhuis De Meulenreek
Geffen. Het actuele contributie bedrag vind je hier http://www.twcdevoorsprong.nl/lidworden.php

6. Comunicatie. Mededelingen, draaiboeken voor evenementen en alle andere communicatie wordt
centraal verzorgt door het secretariaat met het email adres info@twcdevoorsprong.nl We mailen naar je
adres waarmee je je aanmeldt bij de club.

7. Social media / website. Binnen iedere groep is Whatsapp in gebruik. Staat er geen tocht op de
kalender dan wordt er vaak via Whatsapp iets afsproken. Verder hebben we een Strava groep en kun je
ons volgen via Twitter en Facebook. Onze website www.twcdevoorsprong.nl bevat alle (actuele) informatie.
Daarnaast is deze voorzien van een dashboard http://www.twcdevoorsprong.nl/dashboard.php waar leden
voor iedereen zichtbaar berichten op kunnen plaatsen.

8. Bestuur / commissies. Het bestuur bestaat uit 5 personen die samen met de commissies de diverse
activiteiten en evenementen verzorgen. Een overzicht van bestuurs- en commissieleden met taken en
contact gegevens is hier http://www.twcdevoorsprong.nl/commissies.php te zien. Het bestuur is te
bereiken via info@twcdevoorsprong.nl

9. Evenementen. Naast de wekelijkse tochten organiseren we in het voorjaar een wegtoertocht voor
iedereen, voor leden halverwege het seizoen een fietsweekend weg, in september een regelmatigheidsrit
en in november een veldtoertocht voor iedereen. In oktober op de laatste dag van het seizoen houden we
sluitingsmiddag waarbij we de clubkampioenen bekend maken. De in clubverband gefietste kilometers
worden per lid bijgehouden zodat we op het eind van het seizoen een man en vrouw hebben welke de
meeste kilometers hebben afgelegd. Zij mogen zich dat jaar clubkampioen noemen.
http://www.twcdevoorsprong.nl/clubkampioenen.php

10. Jouw bijdrage. Om de club draaiende te houden kunnen leden als vrijwilliger ingezet worden om een
bijdrage te leveren aan activiteiten. Hierover word je op tijd geïnformeerd. Daarnaast zijn we altijd
nieuwsgierig naar je overige hobby's en je beroep. Wellicht kun je met de daarbij benodigde vaardigheden
en/of contacten ook de club van dienst zijn.

11. Reglement / privacy / veiligheid. Ons huishoudelijk reglement en hoe we omgaan met jouw
persoonlijke gegevens is te vinden via de volgende pagina http://www.twcdevoorsprong.nl/reglement.php
Hoe we binnen de club veilig fietsen lees je hier http://www.twcdevoorsprong.nl/veiligfietsen.php

12. Contact. Het email adres van het secretariaat is info@twcdevoorsprong.nl
Via dit contact formulier http://www.twcdevoorsprong.nl/contact.php kun je het secretariaat
ook een bericht sturen. Telefonisch of via Whatsapp te bereiken op 0644440581.
Contact gegevens overige bestuurleden via http://www.twcdevoorsprong.nl/commissies.php

