Toerrit Reglement
1. Zorg ervoor dat je bij vertrek afgetankt bent.
2. Eerste tankstop na ongeveer 100 kilometer. Stel je na het tanken zo op, dat je geen
belemmering bent voor andere mensen.
3. Rij volgens de Wegenverkeerswet en breng medeweggebruikers niet in gevaar.
4. Stop alleen langs de kant van de weg als je pech hebt. De uitzetters zullen hulp
verlenen.
5. In geval van pech van een ander, rij door naar de eerstvolgende veilige stopplaats (b.v.
parkeerplaats of tankstation).
6. Mis je de motor achter je, wacht dan op een veilige plaats bij de eerstvolgende kruising
of splitsing waar van richting wordt veranderd tot er weer aansluiting is.
7. Motorrijders die minder snel kunnen of willen rijden, graag voorin de groep.
8. Probeer zoveel mogelijk ‘in verband’ te rijden, haal je voorganger niet in, dit verstoort
namelijk het verband en komt de verkeersveiligheid ook niet ten goede.
9. Tijdens een toerrit is het nuttigen van alcohol niet toegestaan en zal leiden tot
voordracht aan het bestuur.
10. Bij twijfelachtig of slecht weer beslissen de uitzetters samen met de TC op de dag van
de toerrit of de rit wel of niet gereden wordt. Om 09:00 uur op de dag van de toerrit
zal door de TC een E-mail naar alle leden worden verzonden met daarin het bericht
dat de rit is afgelast. Bij afgelasting zal de toerrit één week doorschuiven.
Alle mail verkeer betreffende toerrittten wordt via de TC verdeeld onder de leden.
11. Toerritten worden door minimaal twee leden uitgezet en voorgereden, indien een van
de uitzetters verhinderd is zal dit met de TC verder worden overlegd.
12. Voor Pinksterweekenden, tweedaagse ritten en sluitingsweekenden verwachten wij
dat deelnemers zichzelf voorbereiden en eventueel zorgen voor kaarten van het
gebied waar gereden wordt. Tevens zullen door de TC de contactgegevens, adres en
plaats van overnachting bekend gemaakt worden.
13. Gastrijders zijn toegestaan tegen een vergoeding, het lid dat de gastrijder heeft
uitgenodigd dient er voor te zorgen dat de bijdrage wordt geïnd en afgedragen aan de
penningmeester.
Bijdrage gastrijder Toerrit € 5,00
Pinksterweekend € 20,00
Tweedaagse € 10,00
Sluitingsweekend € 10,00
Verder vertrouwen wij op ieders medewerking en gezond verstand en wensen wij jullie
veel motorplezier.

Bestuur en Toercommissie

18-02-2019

