Toerclub Walcheren
Opgericht 17 januari 1980
Kamer van Koophandel: 40310005
Lid NTFU: code 109030

Vlissingen, februari 2022

Beste,
Hierbij informatie over de toerclub.
ALGEMENE INFORMATIE
Onze toerclub is opgericht in 1980 en draagt de naam Toerclub Walcheren.
Ons vaste vertrekpunt voor trainingen is:
Eetcafé Dorpszicht
Dorpsplein 6
4371 AA Koudekerke
Wij zijn als toerclub aangesloten bij de NTFU, de Nederlandse Toer Fiets Unie.
Elk lid van onze vereniging wordt automatisch bij de NTFU ingeschreven onder een persoonlijk
nummer. Van de NTFU ontvang je als lid 6x/jaar het NTFU FietsSportMagazine.
BESTUUR
Het bestuur bestaat uit vier personen. Het bestuur houdt zich bezig met structurele en algemene
zaken. Voor de huidige samenstelling van het bestuur, nieuws en meer informatie wordt verwezen
naar de website van onze vereniging www.tcwalcheren.nl.
TFK / NTFU
Elk geregistreerd lid van onze vereniging kan digitaal een toer fiets kaart (TFK) aanvragen bij de
NTFU. Op de website van de NTFU staan alle toertochten die door verenigingen die aangesloten zijn
bij de NTFU in dat kalenderjaar worden georganiseerd.
De TFK garandeert tevens een wettelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering bij
verenigingsfietstochten en trainingen. Ook bent u onder bepaalde voorwaarden verzekerd in het
buitenland tijdens tochten van zusterorganisaties.
TRAINING
Elke dinsdag- en donderdagavond worden er vanaf de eerste dinsdag in april tot de 15 e september
trainingsritten verreden. Tevens is er de mogelijkheid tot trainen op de zaterdagochtend.
Aanvangstijd:
1e dinsdag na aanvang zomertijd
mei t/m augustus
1 t/m 15 september
Zaterdag (jaar rond)

:
:
:
:

18.30 uur
19.00 uur
18.30 uur
09:30 uur

De afstand van de trainingsritten is afhankelijk van de aanvangstijd, maar meestal om en nabij de
60 tot 90 km.
In de winter organiseert onze MTB toercommissie wekelijkse MTB tochten in de omgeving van
Zeeland, Brabant en België. De reistijd naar startpunt van +- 1 uur is een belangrijk criteria voor
selectie van een MTB tocht.
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TOERTOCHTEN
Onze vereniging kent een eigen toercommissie. Deze commissie organiseert de toertochten en stelt
de toerkalender op. Zie de toerkalender op de website. Onze toertochten variëren in afstand van ±
60 tot 180 km.
Tijdens training en toertochten houden we de volgende snelheden en gedragsregels aan:
1. Naar gelang de samenstelling* en opkomst van het aantal leden, bepalen we iedere keer
gezamenlijk voor aanvang of we in een A en B groep rijden of gezamenlijk in een A of B
groep. Wat de snelheid binnen deze groepen betreft houden we een zodanig tempo aan dat
ieder zich daarin kan vinden.
2. We rijden twee aan twee en dragen (verplicht) een fietshelm.
3. Degene die op kop rijdt geeft een teken als er gewisseld dient te worden.
4. We blijven samen, bij pech wordt er gewacht.
5. Tijdens toertochten bepaald de wegcaptain de route.
*A groep (richtsnelheid gemiddeld ≥ 30 km/h met max. 35 km/h) en B groep (richtsnelheid
gemiddeld ≤ 28 km/h met max. 30 km/h).
CLUBTENUE
Als toerclub hebben we de beschikking over een clubtenue. Wij vinden het als bestuur en leden van
groot belang om dit tenue tijdens onze trainingsritten en tochten te dragen om op deze manier als
één ploeg naar buiten te treden. Het geeft een verzorgd aanzien en het werkt motiverend in de
groep. Bovendien: we rijden reclame voor onze sponsoren!
KOSTEN LIDMAATSCHAP
Zie voor de actuele prijzen onze website.
WEBSITE
Onze vereniging heeft een eigen website met hierop alle relevante informatie. De website is o.a.
communicatie middel van en voor leden en bestuur. Als jezelf informatie (TCW / fiets gerelateerd)
hebt, dan kan je dit op de site plaatsen.
Het bestuur en de toercommissie informeert de leden eveneens via de website.

Met sportieve groet,
Het bestuur van TC Walcheren
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