Dit reglement werd opgesteld door het JDB-fans-bestuur:

1. Men is lid vanaf het ogenblik dat een lid van het bestuur het lidgeld heeft ontvangen en in de
boekhouding heeft ingeschreven. Lidgeld kan cash betaald worden of gestort worden op het
rekeningnummer van de club: 750 – 6497474 – 87.
2. Ieder jaar wordt het lidgeld voor het volgende seizoen op een vergadering vastgelegd. Indien
er noodzaak is dit lidgeld aan te passen, zal dit door de bestuursleden worden vastgesteld.
3. Het inschrijvingsgeld van het seizoen 2012 bedraagt 10 euro. In ruil hiervoor krijgt een lid een
lidkaart, een JDB-fans-pet en informatie via de website over de gebeurtenissen m.b.t. de JDBfans. (website: www.jensdebusschere.be)
4. De lidkaart mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan een ander persoon.
5. Tot de leeftijd van 16 jaar moet je vergezeld worden door een ouder of begeleider om deel te
nemen aan eventuele activiteiten.
6. Respecteer de afspraken die gemaakt zijn bij eventuele activiteiten.
7. Bij activiteiten moet ieder lid zijn lidkaart mee hebben.
8. Leden dragen bij voorkeur hun JDB-fans-pet bij activiteiten.
9. Ieder lid is vrij om deel te nemen aan activiteiten. De leden krijgen voorrang op niet-leden bij
geplande activiteiten.
10. Als er eender welke schade wordt aangericht door een lid of leden van onze club, zullen deze
personen volledig aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het volledige bedrag van
die schade.
11. Voor alle onvoorziene gevallen zal het bestuur een eerlijke oplossing zoeken.
12. Het JDB-fans-bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
13. We hebben respect voor andere wielrenners én supporters en we zullen ook geen aanstoot
geven tot uitlokkend gedrag van anderen.
14. Wij steunen onze renner in goede en kwade dagen, negatieve uitingen door leden op sociale
netwerken worden besproken in het bestuur.
15. Uitsluiting uit de supportersclub volgt onherroepelijk bij:
-

het doorgeven of vervalsen van lidkaarten
het opzettelijk toedienen van eender welke schade
hooliganisme
misbruik maken van Jens Debusschere zijn naam (vb. op sociale netwerken, …)

16. Nieuwe leden dienen het reglement te lezen en er zich ook akkoord mee te verklaren, zo niet
kunnen ze als lid niet aanvaard worden.

