
Gedragsregels 

Hoe gaan we met elkaar om binnen RTC Rally. Hoe borgen we de veiligheid wanneer we met 
elkaar fietsen. Hoe willen wij door onze omgeving en de overige gebruikers worden gezien. 
Om hier “richtlijnen” in aan te geven hebben wij als bestuur een aantal gedragsregels op 
papier gezet. 

OMGANGSREGELS  

RTC Rally vindt een sociaal veilige omgeving belangrijk. Ongewenste omgangsvormen 
komen helaas overal voor. De meest bekende vorm is seksuele intimidatie. Hierbij kan het 
gaan om een schuine mop, een opmerking over iemands lichaam of een klopje op de bil. Als 
degene die het ondergaat dit niet prettig vindt (ongewenst) moet het ophouden. Maar ook 
pesten, discriminatie, verbale agressie en verbaal geweld zijn ongewenste omgangsvormen. 

 

Omgangsregels(toevoeging aan Huishoudelijk Reglement) 
Iedereen die lid is van de RTC Rally onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn 
opgeschreven.  

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich 
prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar 
met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van 
ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, 
seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe 
aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle leden  dat zij meewerken aan het naleven 
van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels 
verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets 
niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.  

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen de vereniging. 

• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
• Ik val de ander niet lastig. 
• Ik berokken de ander geen schade. 
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
• Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
• Ik negeer de ander niet. 
• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
• Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk. 
• Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als 

dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 

daar niet aan houdt eropaan en meldt dit zo nodig bij het bestuur 

 



 

VEILIGEHEID 

Veiligheid tijdens het fietsen is een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Als je in 
clubverband fietst ben je in de eerste plaats toerfietser. Als toerfietser heb je een 
verantwoordelijkheid naar je medefietsers en medeverkeersdeelnemers. De weg is niet voor 
ons alleen ook verkeerslichten springen niet altijd voor ons op groen op het moment dat wij 
dat graag willen.  

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar vooral ook voor de 
veiligheid van een ander.  

Fietsen in een groep. 

Fietsen in een groep brengt extra risico’s met zich mee. Het gevaar schuilt in wisselende 
tempo’s, slingerende bewegingen, plotselinge richtingveranderingen of onverwachte obstakels 
op de route. Wees alert! Waarschuw de fietsers achter je tijdig als je moet stoppen of af wilt 
slaan. Steek je hand op/uit of roep duidelijk wat je gaat doen. 

Bij RTC Rally houden we rekening met elkaar: 

• Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis 
• De tochten zijn geen wedstrijden 
• Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid 
• Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie 
• Niet tussen de wielen rijden van je voorgangers 
• Waarschuw elkaar voor gevaar en obstakels 

Denk aan het milieu en de omgeving, dus: gooi geen papier of ander afval op straat, berm of 
in het bos, maar gooi het tijdens een pauze in een afvalbak of neem het mee naar huis !! 

Basis gedragsregels voor toerfietsers (NTFU) 

• Houd je aan de verkeersregels. 
• Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer. 
• Gebruik een fietsbel. 
• Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen. 
• Blijf beleefd tegen andere weggebruikers. 
• Rijd altijd op het aangegeven fietspad. 
• Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid. 
• Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars. 
• Gooi afval in een afvalbak, niet op straat of in de berm. 

Verwacht wordt dat ieder lid van de RTC Rally zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de  
clubritten en natuurlijk ook bij tochten van andere verenigingen. 
Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en 
plezierig. Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten 
goede. 


