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1. Algemeen 
 

 

1.1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. 

 

1.2. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. 

 

1.3. De bestuursleden worden gekozen en aanvaarden de bestuursfuncties voor 

een periode van drie jaar.De secretaris houdt een te publiceren rooster van 

aftreden bij. Aftreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds 

gekozen bestuursleden treden, voor wat betreft hun aftreden in de plaats van 

hun voorganger. 

 

1.4. De namen van bestuurskandidaten dienen aan de leden van de  algemene 

ledenvergadering bekend gesteld te zijn. 

 

1.5. Verkiezing bestuursleden. 

Tenzij de stemming per acclamatie geschiedt wordt per vacature de kandidaat 

gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen. 

Wanneer bij meervoudige kandidaatstelling de stemmen staken, wordt een 

tweede stemronde gehouden tussen de twee hoogst geklasseerde kandidaten. 

Wanneer ook in dat geval de stemmen staken beslist het lot. 
 

1.6. Tussentijdse vacatures.  

Bij tussentijdse vacatures is het bestuur bevoegd onmiddellijk in de vacature 

te voorzien, met dien verstande dat de benoemde persoon zijn functie slechts 

mag uitoefenen tot de eerstvolgende ledenvergadering. 

 

1.7. Bestuursvergadering 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht. Van elke 

vergadering worden notulen gehouden, die de eerstvolgende vergadering ter 

goedkeuring voorgelegd worden. 

 

1.8. Bestuursbevoegdheid. 

Het bestuur is bevoegd in elke spoedeisende aangelegenheid op te treden en 

legt van zijn handelingen verantwoording af op de eerstvolgende 

ledenvergadering. 

 

 

 

 



 

1.9. De voorzitter 

De functie van de voorzitter wordt in onderling overleg toebedeeld aan 

diegene, die op grond van kennis en vaardigheden in staat mag worden geacht 

leiding te geven aan de vereniging. Hij leidt de bestuur- resp. 

ledenvergaderingen en treedt op als woordvoerder. 

Hij houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en ingestelde 

commissies. Hij bepaalt, in overleg met de overige bestuursleden, de data 

voor de te houden bestuur- en / of ledenvergaderingen. 

 

1.10. De secretaris 

De functie van secretaris wordt in onderling overleg toebedeeld aan diegene, 

die op grond van kennis en vaardigheden de administratieve werkzaamheden 

kan uitvoeren. 

Hij convoceert en notuleert de vergaderingen, voert de correspondentie, maakt 

jaarverslagen en rapporten en houdt zorgvuldige registratie van het 

ledenbestand. 

 

1.11. De penningmeester 

De functie van penningmeester wordt, in onderling overleg, toebedeeld aan 

diegene die op grond van kennis en vaardigheden in staat mag worden geacht 

het financiële beleid van de vereniging te beheersen, het beheer over de gelden 

te voeren, de begroting te maken en er toezicht op te houden, een financiële 

administratie te voeren. 

De penningmeester presenteert zijn begroting en jaarrekening tijdens de 

jaarvergadering. 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is hiervoor te allen 

tijde verantwoordelijk. Hij zorgt voor het innen van de contributie en alle andere 

financiële handelingen. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle 

inkomsten en uitgaven van de vereniging. 

 

1.12. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 

jaar. 

 

1.13. Ten laatste één week voor de jaarvergadering dient hij de 

kascontrolecommissie, bestaande uit twee personen, die daartoe op de 

jaarvergadering benoemd zijn, de gelegenheid te geven om de kascontrole uit 

te voeren. 

 

1.14. De kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. Elk jaar treedt het langst 

zittende commissielid af en er wordt één nieuw lid benoemd. Men kan maximaal 

twee jaar achter elkaar lid zijn van de kascontrolecommissie. 

Een der leden van de kascontrolecommissie dient op de jaarvergadering 

verslag te doen van de bevindingen tijdens de kascontrole. 

 

1.15. De contributie. 

De jaarlijks te betalen contributie verbonden aan het lidmaatschap der 

vereniging wordt door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring aan de leden 

in de najaarsvergadering voorgelegd. 

De verschuldigde contributie dient vóór 1 januari van het nieuwe jaar te 

worden voldaan.  



2. Klassementen 
 

2.1. Algemeen 

2.1.1. Het verenigingsjaar kent twee seizoenen, t.w. 

• het zomerseizoen van 1 maart tot en met 31 oktober 

• het winterseizoen van 1 november tot en met de laatste 

dag van februari 

 

2.1.2. Tourclub Hulst heeft voor elk seizoen een punten klassement. 

 

2.1.3. Voor beide klassementen  stelt het bestuur een prijs beschikbaar. 

 

2.1.4. Het registreren van de ritten in de klassementen geschiedt digitaal op 

de website. 

Het registreren kan tot maximaal 14 dagen na de gereden rit maar uiterlijk 

één dag na de laatste rit in het klassement waar punten voor gegeven 

worden. 

 

2.1.5. Voor beide klassementen geldt dat het bestuur in uitzonderlijke 

gevallen anders kan bepalen. 

Indien mogelijk moet dit voor aanvang van de rit kenbaar worden gemaakt 

aan de leden. 

 

2.2. Zomerklassement 

 

2.2.1. Het zomerprogramma wordt goedgekeurd door de 

voorjaarsvergadering en is onderverdeeld in een punten- en een ‘Sterrit 

kilometerklassement’. 

 

2.2.2. Puntenklassement 

 

Het zomerprogramma wordt goedgekeurd door de algemene leden vergadering 

voor aanvang van het zomerprogramma. 

Dit programma heeft ritten op verschillende dagen van de week. 

Enkel op zondagen, 2de paasdag en 2de pinksterdag zijn er punten te verdienen 

zoals aangegeven in het zomerklassement. De persoon met de meeste punten is 

eind winnaar. Bij een gelijke eindstand zijn er meerdere winnaars. 

 

2.2.3. Kilometerklassement van de Sterritten competitie op woensdag 

 

Het  sterritten competitie op woensdagen heeft een aantal ritten in de maanden 

april tot en met augustus. Per rit worden een aantal kilometers bepaald. 

Eindwinnaar is de persoon met de meeste kilometers. Extra kilometers voor 

ritten zoals rondje Walcheren en de Theo Middelkamproute of anders tellen niet 

mee in dit kilometerklassement.. De registratie van de ritten is op de site van de 

sterrittencompetitie. Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars. 

  



 

2.3. Winterklassement. 

 

Het winterseizoen kent slechts één klassement. 

 

Voor het winterseizoen stelt het bestuur een programma samen, dat besproken 

wordt op de najaarsvergadering en goedgekeurd. Enkel op zondagen zijn er 

punten te verdienen zoals aangegeven in het winterklassement. De persoon met de 

meeste punten is eind winnaar. Bij een gelijke eindstand zijn er meerdere 

winnaars. 

 

 

3. Clubkleding 

 

De club heeft clubkleding. Tijdens de clubritten wordt de clubkleding gedragen. 

 

 

Hulst, 2 februari 2023 aanpassingen goedgekeurd door de AVL. 


