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Trainingsleden
Datum
Status
Beleidscommissie
Bestuur
Check KNWU
Onderdeel
Verantwoordelijke

27-03-2017
Voorstel
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Sportief
Hoofdtrainer

Wat zijn trainingsleden:
Trainingsleden zijn betalende leden die:
• 14 jaar of ouder zijn (vanaf nieuwelingen jongens/meisjes – anders lid “Recreanten Jeugd”).
• Alleen deelnemen aan trainingen, trainingsritten. Alle trainingen vanaf de nieuwelingen zijn
open voor trainingsleden.
o Afhankelijk van het niveau zal een trainingslid ingedeeld worden bij de juiste groep.
o Vooraf dient wel aangegeven te worden aan welke trainingen het trainingslid wil
deelnemen.
• Verplicht zijn een Buitenlust tenue aan te schaffen en dit te dragen tijdens alle trainingen.
o Het tenue is aan te schaffen tegen de vastgestelde prijzen (gelijk aan wat de renners
betalen).
o Trainingsleden hoeven geen tenue aan te schaffen als;
Het trainingslid deel uit maakt van een KNWU/UCI erkende ploeg of selectie.
• Renner vooraf voorstellen aan leden (via nieuwsbrief)
• Geen licentie hebben, maar wel op wedstrijdniveau willen trainen. Tenzij:
o Het trainingslid deel uit maakt van een KNWU/UCI erkende ploeg of selectie.
Renner vooraf voorstellen aan leden (via nieuwsbrief)
Doelen:
• Renners die deel uit maken van een KNWU/UCI erkende ploeg of selectie de mogelijkheid te
bieden via R&TC Buitenlust een licentie aan te schaffen.
• Renners die op wedstrijdniveau willen trainen, dit aan te bieden.
• Het leden aantal van de club te laten groeien.
• Het vergroten van de trainingsgroep, zodat betere groepstrainingen gegeven kunnen
worden.
• Het verhogen van het trainingsniveau, waardoor de “jongere” renners geprikkeld worden om
hogere inspanningen te leveren.
• De meerwaarde van de trainingsleden te benutten in de vorm van:
o Adviezen aan onze renners
Acceptatie door renners
o Begeleiding bij trainingen
In de vorm van tips m.b.t. wedstrijden, houding op fiets, positie in de groep
• Renners begeleiden naar de overstap tot wedstrijdrenner

R&TC Buitenlust - Beleid

Contributie:
De contributie van trainingsleden is gelijk aan die van de jeugdleden.
Trainingsleden die wedstrijden rijden voor een KNWU/UCI erkende ploeg of selectie betalen dezelfde
contributie als de senioren leden.
Wedstrijdlicentie:
Een trainingslid heeft geen wedstrijdlicentie tenzij hij/zij rijdt voor een KNWU/UCI erkende ploeg of
selectie.
Daglicenties en wedstrijden waarvoor geen licenties nodig zijn, zijn hiervan uitgesloten.
Wat heeft R&TC Buitenlust te bieden aan haar trainingsleden en wat niet:
Een trainingslid mag deelnemen aan alle trainingen, trainingsritten en evenementen die door R&TC
Buitenlust georganiseerd worden.
Een trainingslid zal aangemeld worden en een basislidmaatschap van de KNWU krijgen.
Oud leden:
Oud leden die lid zijn van een andere vereniging en sporadisch mee trainen zijn welkom, maar dienen
zich vooraf wel aan te melden bij het groepshoofd. Zij moeten wel in Buitenlust kleding verschijnen.
Aan deze training zijn geen kosten verbonden.
Oud leden die lid zijn van een andere vereniging maar structureel mee trainen zijn welkom, maar
dienen zich in te schrijven als trainingslid en kunnen onder deze condities deelnemen aan de
trainingen.
Renners van andere verenigingen:
Renners die lid zijn van een andere vereniging en sporadisch mee trainen zijn welkom, maar dienen
zich vooraf wel aan te melden bij het groepshoofd. Zij mogen in eigen kleding verschijnen. Aan deze
training zijn geen kosten verbonden.
Renners die lid zijn van een andere vereniging maar structureel mee trainen zijn welkom, maar
dienen zich in te schrijven als trainingslid en kunnen onder deze condities deelnemen aan de
trainingen.

