
Reglement Vlaamse Commissie Motorrijden in de vrije tijd(=V.C.M.V.T) 2015 voor de organisatoren 

1.Doel:Het organiseren van toeristische bijeenkomsten met eventueel een rondrit. De rondrit is geen 

wedstrijd en moet dusdanig gemaakt zijn dat de deelnemers die kunnen rijden op een manier die 

overeenstemt met het vrije tijd rijden. 

2.Voorwaarden waar de organiserend club moet aan voldoen. 

-)De club dient lid te zijn van de VMBB en in orde te zijn met het lidgeld.                                                              

-)De club dient zijn aanvraag voor de kalender in te dienen Uiterlijk 2 weken na ontvangst  van de 

formulieren kalender aanvraag. 

-) De club dient het kalendergeld betaald te hebben van 25 euro   per treffen                                                                        

-) De club dient 2 euro korting toe te kennen aan de vergunninghouders.    In de praktijk zal dit dus 

worden  6 euro (niet licentiehouders) en 4 euro  (licentiehouders) of                                                          

5 euro (niet licentiehouders) en 3 euro  (licentiehouders )     

-)Wanneer een organisator extra voordelen (vb warme maaltijd) heeft dienen de extra kosten buiten 

de inschrijving gehouden te worden.  Een licentiehouder moet steeds kunnen inschrijven aan 

maximum 4 euro zonder de extra voordelen 

 -) De club wordt via E-Nieuws en de site verwittigd welke afgevaardigde(n) hun zal bijstaan tijdens 

de organisatie. Het aantal afgevaardigden hangt af van het deelnemersaantal van de 

overeenstemmende organisatie in 2014. Minder dan 300 deelnemers : 1 afgevaardigde. Meer dan 

300 deelnemers : 2 afgevaardigden.                                                                                                                             

-)De club betaalt de afgevaardigden volgens de regels opgelegd door het nationaal comité van de 

commissie Motorrijden in de vrije tijd. (= 38 euro per afgevaardigde)  

-) De club draagt 0,25 euro per deelnemer af aan de VMBB. Dit geld gaat integraal naar het fonds 

waarmee de laureaten van het VMBB kampioenschap beloond worden.  

-)Een club die de publiciteitsregels volgt betaalt 10 cent per deelnemer . 

Publiciteitsregels :  De logo’s van de VMBB sponsoren dienen op de affiche(op papier of elektronisch 

-) te staan en wordt naar het vmbb secretariaat gemaild om op de VMBB site te plaatsen 

 

3. Reglementering in verband met de datum op de kalender 

 

-)Indien meerdere clubs  dezelfde datum aanvragen krijgt de club  die steeds op de zelfde 

datum heeft ingericht voorrang. Dit conform het BMB reglement. Het is immers onmogelijk 

dat een datum van een treffen op de VMBB kalender afwijkt tov de BMB kalender. 

 

 

4.Te voorziene infrastructuur. 

-) De organisator zorgt voor een zaal of tent(in de zomer) ,waar de inschrijving gebeuren waar 
maaltijden en drank te verkrijgen zijn en waar de prijsuitreiking georganiseerd wordt.                                  
-)De organisator zorgt voor een parkingruimte , waar de inschrijfkaarten ingevuld en afgegeven 
worden aan de deelnemer.                                                                                                                                         
-)Er wordt een ruimte voorzien voor de afgevaardigde waar deze in alle rust het dagklassement kan 

opmaken. In deze ruimte zijn tafels voorzien voor de uitspreiding van de inschrijvingskaarten. 
 

5.Te voorziene procedures: 



  
 Vooraf                                                                                                                                                                           
-)Het inlichtingsblad dient minstens 2 maanden voor het treffen  aan het  VMMB secretariaat 
bezorgd te worden met inbegrip van de  elementen : plaats en tijd van de inschrijving(opening en 
sluiting), prijs van de inschrijving met de daaraan verbonden voordelen voor de deelnemers en 
lengte van de rondrit 
-)De organiserende club mag zijn treffen annuleren tot de vrijdag voor het treffen op basis van 
weersvoorspellingen. Ten laatste op vrijdagmorgen het vmbb secretariaat  verwittigen. De VMBB zal 
helpen de clubs te  verwittigen via een extra nieuwsbrief.  
 
                                                                                                                                                   
Inschrijving                                                                                                                                                                     
-) De deelnemers krijgen bij het binnenrijden individueel hun inschrijfkaart. De nummerplaat wordt 
genoteerd. Het vak “Passagier” wordt doorstreept als er geen  passagier op motor zit.                                    
-)Er wordt een voldoende grote inschrijvingstafel voorzien, waar de deelnemers met voldoende 
comfort kunnen inschrijven en voorzien worden van alle nodige documenten om van alle voordelen 
van de organisatie te kunnen genieten.                                                                                                               
-) bij een 2-daags treffen wordt op de inschrijfkaarten van zaterdag de datum vermeld.                                                                                                                        
Rondrit                                                                                                                                                                      

  
-)Lengte van de rondrit. : er moet voldoende tijd  voorzien worden om toe te laten dat de 

deelnemers  de kunnen rit  rijden volgens alle voorschriften van het verkeersreglement  .                                         

De rondrit mag niet langer zijn dan 40 km per gereden uur. 

-) De bepijling van de rondrit is de verantwoordelijkheid van de organisator.                                           

Deze zorgt er voor dat de bepijling in orde is met  alle bestaande overheidsreglementeringen  ter 

zake.                                                                                                                                                                        

-) Er is een sluitingstijd voor de rondrit. Deze dient alleen voor het opmaken van het dagklassement   

(een aantal bekers per club). Rondritkaarten van licentiehouders die binnen komen na sluitingstijd 

tellen niet mee voor het Vlaams kampioenschap.  

Prijsuitreiking 

Door de afgevaardigde(n) zal getracht worden het dagklassement op te maken binnen het half uur na 

de sluitingstijd van de rondrit. Op het ogenblik dat het dagklassement klaar is start de organisator 

met de prijsuitreiking van het dagklassement . 

Het opmaken van het dag klassement  met als basis de prijsuitreiking is een niet verplichte service 

van de afgevaardigde(n).  

De organiserende club mag zelf een dag klassement op maken ,indien zij zelf daar de voorkeur aan 

geven. Het dag klassement ten behoeve van de palmen blijft de bevoegdheid van de afgevaardigden. 

  


