BASISDOCUMENT AMATEURS
Beste nieuwe Amateur van TWC Maaslandster Zuid-Limburg,
Om lid te zijn van TWC Maaslandster Zuid-Limburg als Amateur, willen wij trachten invulling te
geven aan de grondbeginselen van onze club. TWC Maaslandster Zuid-Limburg is namelijk van
origine een wielervereniging met als doelstelling het beoefenen van de wedstrijdsport. Naast deze
hoofddoelstelling vormen het vergroten van het verenigingsgevoel, saamhorigheid en gezelligheid de
subdoelen.
Om dit hoofddoel en deze subdoelen te realiseren dient een Amateur van TWC Maaslandster ZuidLimburg minimaal invulling te geven aan de volgende uitgangspunten, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen actieve Amateurs en minder-actieve Amateurs.
Voor deze splitsing is gekozen zodat elke renner bij TWC Maaslandster Zuid-Limburg zelf kan
bepalen voor welke trainings- en wedstrijdintensiteit hij/zij kiest.
Duidelijk is natuurlijk wel dat indien je meer wedstrijden rijdt, en dus meer PR maakt voor onze
sponsoren, en meer voor de club doet, TWC Maaslandster Zuid Limburg je meer privileges kan geven.
Belangrijk is echter dat wij samen optrekken en er een fantastische seizoenen maken.
Verplichtingen
Hieronder volgen de verplichtingen die wij van de Amateurs verwachten indien zij lid worden van
TWC Maaslandster Zuid-Limburg, waarbij aangegeven dient te worden dat dit geldt voor de actieve
Amateurs en facultatief is voor de minder actieve Amateurs.
1. Ondersteuning bij evenementen van TWC.
Tijdens een wielerseizoen organiseert de vereniging enkele clubactiviteiten en wedstrijden. Indien je
gevraagd wordt hieraan je steentje bij te dragen, word je geacht hieraan invulling te geven.
2. Ondersteuning bij jeugdtrainingen.
De jeugdtrainingen staan onder leiding van enkele gediplomeerde trainers. Om onze jeugd goede
trainingen te kunnen geven dienen deze trainers ondersteund te worden door o.a. de Amateurs. Aan het
begin van ieder seizoen wordt een schema opgesteld, waarin iedere Amateur 1 à 2 keer per jaar een
jeugdtraining dient te ondersteunen.
3. Rijden van een minimaal aantal wedstrijden per jaar.
Als Amateur van TWC Maaslandster Zuid-Limburg word je geacht aan minimaal 10 officiële
wedstrijden per jaar deel te nemen. De deelname aan de Limburgse KNWU-wedstrijden, waarbij de
Amateurs als aparte categorie hun wedstrijd hebben, wordt enigszins verplicht gesteld, zodat deze
wedstrijden behouden blijven.
4. Elk weekend samen trainen in januari van ieder jaar en tijdens koersrvije weekenden.
In de maand januari van elk jaar wordt elk weekend 1 gezamenlijke training gehouden voor de
Amateurs. In het kader van elkaar leren kennen en als voorbereiding op het seizoen, is de deelname
aan deze januari-trainingen verplicht.
De deelname aan trainingen tijdens de koersvrije weekenden is geen verplichting.
5. Verplicht dragen van TWC-kleding tijdens koersen.
Tijdens de koersen ben je als Amateur verplicht om de kleding van TWC Maaslandster Zuid-Limburg
te dragen. Dit is een verplichting richting sponsoren.
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6. Kopij voor de website
Elke Amateur dient minimaal 1 maal per jaar kopij aan te leveren voor de website van TWC
Maaslandster Zuid-Limburg. De kopij heeft meestal betrekking op een wedstrijd, maar mag ook
uiteraard betrekking hebben op overige wielermomenten en/of –informatie.
7. Bijwonen startbijeenkomst Amateurs
Voor de start van ieder wielerseizoen vindt een bijeenkomst plaats van de Amateurs. Tijdens deze
bijeenkomst worden afspraken gemaakt over het nieuwe wielerseizoen en wordt een activiteitenschema opgesteld, zodat duidelijk is wat van iedereen in het lopende seizoen wordt verwacht.
Verwacht wordt dat je bij deze startbijeenkomst aanwezig bent.
Wat krijg je er voor terug ?
Indien je je actief inzet voor de club en veel deelneemt aan wedstrijden, kom je in aanmerking voor
alle onderstaande zaken. Ook de minder actieve Amateurs komen uiteraard voor onderstaande zaken
in aanmerking, zij het in mindere mate en wordt nader bepaald indien van toepassing.
1. Premiestelsel (incl. vervanging kleding bij valpartijen).
Alle Amateurs komen in aanmerking voor het premiestelsel (incl. vervanging van kleding bij
valpartijen), welk elk jaar wordt vastgesteld in overleg met de penningmeester van TWC Maaslandster
Zuid-Limburg.
2. Uitdaging, gezelligheid, teamspirit en verenigingsgevoel
Indien je invulling geeft aan de verplichtingen maak je deel uit van TWC Maaslandster Zuid-Limburg
en het team van de Amateurs, waarin een uitdagende sfeer hangt om te presteren in wielerwedstrijden.
Hierbij staan de teamspirit, gezelligheid en verenigingsgevoel voorop, zodat wij naast het wielrennen
ook nog over andere zaken kunnen communiceren.
3. Koersen
Door het jaar heen worden rond de koersen de volgende zaken geregeld.
 Aan het begin van het seizoen wordt een wedstrijdprogramma gepresenteerd, waarop iedere
Amateur zijn voorkeurswedstrijden kan aangeven.
 Wekelijks word je per email geïnformeerd over de wedstrijden in het a.s. weekend.
 Via een What’s app-groep vindt nauwe communicatie over trainingen en afspraken plaats.
 Er wordt gezamenlijk naar de koers gegaan, zodat de reiskosten kunnen worden verlaagd.
 6 actieve Amateurs komen in aanmerking om een meerdaagse wedstrijd te rijden.
Wij gaan er vanuit dat wij je met bovenstaande een duidelijker beeld hebben geven over het wel en
wee binnen het Amateurteam van TWC Maaslandster Zuid-Limburg. Belangrijk is dat wij een mooi
Amateurteam willen realiseren en handhaven, waarbij saamhorigheid, teamgeest en gezelligheid hand
in hand gaan met het leveren van prestaties. Dit kun je zowel actief als minder actief doen.
Indien je nog aanvullende vragen hebt over het Amateurteam, dan kun je altijd contact opnemen met
de volgende leden van het Kernteam van de Amateurs.
Sven Jacobs
Michel Habets
Wouter Peeters
Armand Kerckhoffs
Stefan Joosten
Michael Hommersom

06-20616847
06-20657835
06-83025490
06-22660730
06-11275758
06-21124153

s.jacobs@jpmilieuadvies.nl
michelhabets_1987@hotmail.com
wm.peeters@student.maastrichtuniversity.nl
armandkerckhoffs@gmail.com
sgjoosten@hotmail.com
michael_schorpioen@hotmail.com
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