Reglement
Ieder lid wordt gehouden aan de afspraken in dit reglement. Houdt men zich niet aan deze afspraken, dan
wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opgezegd door het bestuur.
•

Voor en tijdens de georganiseerde toertochten is het nuttigen van alcohol verboden.

•

Deelnemers(sters) aan toertochten moeten beschikken over een geldig rijbewijs A en een
motorverzekering is verplicht.

•

De deelname aan een toertocht dient gestart te worden met een volle tank. Indien men onderweg dient te
tanken, moet dit op tijd aan de voorrijder doorgegeven worden. Als er getankt wordt gaat iedereen
tanken om zo het aantal tankstops zo klein mogelijk te houden.

•

Tijdens het rijden, zal de voorrijder de maximaal toegestane snelheid niet overschrijden.

•

De afstand tussen de voorrijder en de 2de bestuurder dient dusdanig groot te zijn dat de voorrijder niet
gehinderd wordt indien er een onverwachte actie nodig is (plotseling remmen/afdraaien).

•

Tijdens het rijden dient iedere deelnemer zoveel mogelijk in baksteenformatie te rijden. Dit is
belangrijk voor de veiligheid van iedere deelnemer.

•

Het inhalen van uw voorganger is ten alle tijde verboden.

•

Indien men achter dreigt te raken op de groep dient men dit door middel van licht en/of geluidsignalen
kenbaar te maken, zodat de voorrijder hierop alert gemaakt kan worden. Evenzo bij pech. Men dient
ook in de gaten te houden of de volger niet achterop raakt. Dit houd dus in voor je afslaat kijken of je de
volger na achter je zit zo niet voor de afslag stoppen op een veilige plek.

•

Men staat pas ingeschreven als lid nadat de jaarlijkse contributie is voldaan.

•

Bij deelname aan activiteiten, die een eigen bijdrage behoeven, dient deze bijdrage vooraf te worden
voldaan.

•

Foto’s die tijdens georganiseerde activiteiten gemaakt worden, mogen door de motorclub gebruikt
worden voor promotie doeleinden (Krant, Internet, enz.). Bezwaar hiertegen dient schriftelijk kenbaar
gemaakt te worden bij het secretariaat.

•

Deelname aan alle te organiseren activiteiten geschiedt op eigen risico. De organisatie kan nergens
aansprakelijk voor worden gesteld.

•

Whatsapp groep mtc caruso deze dient allen ter info over ritten en activiteiten dus geen leuke foto of
berichtjes daarvoor is de andere Whatsapp groep bedoeld.

In alle onvoorziene situaties beslist het bestuur.

