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Huishoudelijk reglement FCC de Vaart 
 
Het doel van het Huishoudelijk Reglement is om als leidraad te dienen voor het 
bestuur en de leden van FCC de Vaart 
 
Algemeen 
Ruim je eigen spullen op. Laat geen rotzooi achter. Houd het terrein netjes!! 
 
Contributie 
Bij aanvang van het lidmaatschap is de vastgestelde jaarlijkse contributie verschuldigd. 
Betaling hiervan gebeurt door middel van automatische incasso. Het lidmaatschap loopt van 
1 januari t/m 31 december. 
 
Wedstrijdgelden 
Het verschuldigde wedstrijdgeld zal door middel van automatische incasso geïncasseerd 
worden. Dit zal 2x per jaar plaatsvinden 
 
Wedstrijdkleding 
De leden van FCC de Vaart zijn verplicht bij officiële wedstrijden het clubshirt te dragen.  
Het wedstrijd shirt kan besteld worden via de club. De kosten van het shirt worden na 
ontvangst van het shirt automatisch geïncasseerd.  
 
Bijdrage functioneren Club 
Ieder lid of zijn/haar ouder wordt geacht een bijdrage te leveren aan het functioneren van de 
club. Van hen wordt verwacht dat ze jaarlijks twee dagdelen helpen aan het onderhoud van 
de baan of het terrein. Als leden/ouders dit niet willen, bestaat de mogelijkheid dit af te 
kopen. Het afkoopbedrag is € 45,00 per lid/per jaar. Deze afkoopregeling geldt niet voor hulp 
bij wedstrijden. Van de ouders van de leden die wedstrijden fietsen, verwacht wij hulp tijdens, 
voor of na de wedstrijd. Dit om het mogelijk te maken de betreffende wedstrijden te blijven 
organiseren.  
 
Trainingen 
De volgende regels gelden ten aanzien van de trainingen: 

 De rijders komen niet op de baan zonder toestemming van de trainers; 

 De rijders verlaten de training niet zonder toestemming van de trainers; 

 Het is verplicht te rijden met een vastgezette helm, beschermende kleding en 
handschoenen; 

 Voor rijders van 12 jaar en jonger geldt dat er niet met clickpedalen gefietst mag 
worden; 

 De rijders moeten altijd in de normale richting rijden in verband met de veiligheid. 
Alleen op aanwijzing van de trainer mag er een andere richting op gereden worden; 

 Tijdens de trainingen mogen ouders en andere belangstellenden zich niet op de baan 
begeven, dit geldt ook voor de startheuvel en de bochten. Tevens dienen ouders en 
anderen belangstellenden niet “storend” aanwezig te zijn. Dit in verband met de 
concentratie en veiligheid van de rijders; 

 Rijders moeten op tijd aanwezig zijn voor de training (5 minuten voor aanvang van de 
training); 

 Ook voor en na de training en tijdens wedstrijden is het niet toegestaan dat zonder de 
vereiste beveiligingsmaatregelen (helm, handschoen e.d.) op de baan wordt gereden; 

 Voor en na de training wordt, indien nodig de baan vlak en/of droog getrokken of evt. 
plastic verwijderd of over de baan getrokken; 
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 Ieder lid heeft recht op 2 trainingen in de week (muv vakanties) volgens de 
aangegeven groepsindeling. Het kan voorkomen dat door omstandigheden de 
training komt te vervallen; 

 Deelname aan wedstrijden en de trainingen gebeurt op eigen risico; 

 Groepsindelingen worden wel overwogen gemaakt door de trainers; 

 Tijdens de training dienen de rijders voor eigen drinken te zorgen. Bidons moeten in 
het Parc-Ferme staan; 

 Tijdens de training moet er één van de ouders of iemand ouder dan 16 jaar aanwezig 
zijn, die verantwoordelijk is voor de betreffende rijders van 12 jaar of jonger. Als er 
niemand aanwezig is, kan het kind geweigerd worden op de training. 

 
Baan 

 Het gebruik van de sleutels voor toegang tot de baan of kantine is beperkt tot de 
trainers en bestuursleden; 

 Het gebruik van de baan en/of het starthek mag alleen onder toezicht van de trainer; 

 Het is mogelijk om de baan te huren. Voorwaarde daarbij is dat er altijd een trainer of 
iemand van het bestuur bij aanwezig moet zijn; 

 
Roken 

 Er geldt een rookverbod in de kantine; 

 Onder de overkapping voor de kantine geldt eveneens een rookverbod aan de 
rechterzijde en voor de ingang. Alleen geheel aan de linkerkant, voor de toiletten mag 
gerookt worden; 

 De peuken moeten in de doorvoor bestemde bak gedaan worden. Gooi ze niet op de 
grond.  

 
Kantine 

 Er is een kantinemedewerker aanwezig; 

 Het is niet toegestaan om je achter te bar te begeven, als er een kantinemedewerker 
aanwezig is. 

 
Commerciële activiteiten op het terrein van FCC de Vaart 

 Tijdens de trainingen en clubactiviteiten, met uitzondering van wedstrijddagen, en 
door het bestuur geselecteerde data, is er op het terrein van FCC de Vaart geen 
ruimte voor commerciële activiteiten; 

 De kantine van FCC de Vaart is bedoeld als ontmoetingsplek voor leden. Daarom zal 
in de kantine geen ruimte staan voor commerciële uitingen, tenzij dit tijdelijk, na 
overleg met het bestuur, toegestaan wordt; 

 Het prikbord buiten staat open voor commerciële uitingen. Hier zal naar redelijkheid 
ruimte gemaakt worden voor alle aanbieders; 

 Bestuur van FCC de Vaart is aanspreekpunt en beheerder van het prikbord en is 
tevens verantwoordelijk voor het netjes houden van het prikbord; 

 Er zal geen onderscheid gemaakt worden in commerciële aanbieders. De aanbieders 
zullen wel BMX gerelateerde producten moeten aanbieden.  
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Opgaveformulier Klussen FCC de Vaart 
 
Als bestuur van FCC de Vaart heten wij uw zoon/dochter en u van harte welkom als lid van 
FCC de Vaart. 
 
Wij willen u vragen zich, conform het huishoudelijk reglement, op te geven voor één of 
meerdere taken, waarmee u zou willen bijdragen aan de werkzaamheden die rondom onze 
baan gedaan moeten worden. 
 

o Alle baanwerkzaamheden (geen voorkeur) 
o Schilderwerk 
o Timmerwerk 
o Aanleggen/herstel bestrating 
o Aanleg/herstel elektra 
o Onderhoud fietsen 

 
o Alle onderhoud accommodatie 
o Schoonhouden kantine/toiletten 
o Kantinediensten (koffiezetten tijdens de training & en zorgen dat kantine netjes achter 

gelaten wordt) 
 

o Organisatie 
o Schrijven van persberichten 
o Hulp bij wedstrijden 
o Helpen/organiseren bij Jantje Beton actie 

 
 
 
 
EHBO 
Ik heb wel/geen officieel EHBO diploma 


