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A. ALGEMEEN
De Nederlandse Rijwiel Toer Unie, afgekort N.R.T.U. is een overkoepelende
organisatie voor de verenigingen en stichtingen, die het fietsen als vrijetijdsbesteding beoefenen en waarbij enig wedstrijd-verband in snelfietsén
afwezig is.
Zij is een rekreatieve sportbond en bestaat sinds 16 november 1956.
Momenteel zijn zo'n 160 verschillende organisaties aangesloten bij de N.R.T.U.
B. STATUTEN EN REGLEMENTEN
De N.R.T.U. is aangesloten bij de Nederlandse Sportfederatie.
Om uw vereniging rechtspersoonlijkheid te doen laten verkrijgen moet u hiervoor een notariële akte op laten maken.
Bijgaand een brochure over het nieuwe verenigingsrecht en een toelichting
hierop van Mr. F.C. Kollen.
C. HOE WORDT EEN ORGANISATIE LID EN WAT KOST HET?
Zoals alle verenigingen - dat zijn wij ook - hebben wij statuten. Deze zijn
dan verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.
Deze stukken vormen de formeel juridische basis van onze Unie en alszodanig
weinig interessant om te lezen. Toch raden wij u dat wel aan, u leest dan wat
uw rechten en plichten zijn en wat straks uw bestuur doet namens u.
Bezit uw vereniging nog geen rechtspersoonlijkheid, dan heeft u ruim één jaar
de tijd om dit te regelen. Na één jaar dient uw vereniging rechtspersoonlijk
te bezitten.
Wanneer u nu besluit om u aan te sluiten bij de Unie, dan stuurt u het aanvraagformulier ingevuld in en voorzien van de handtekeningen van uw dagelijks
bestuur, voorzitter, sekretaris en penningmeester.
De kontributie van uw vereniging bedraagt ƒ 100,— per jaar en een éénmalig
entree geld van ƒ 25,—.
Daarnaast dienen de leden van uw vereniging een toerboekje te hebben, welke zij
via u aanvragen. Deze kosten ƒ9-indien aangevraagd in het jaar waarin dat
geldig is. Worden de toerboekjes in de maand december aangevraagd, de maand
voorafgaande aan het nieuwe Uniejaar, dan wordt hierop 20% reduktie gegeven.
Alle leden van klubs die bij de Unie aangesloten zijn, dienen in het bezit te
zijn van een toerboekje. Houders zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd tijdens fietstochten welke officieel bij het bestuur van de N.R.T.U. bekend zijn.
Veelal hebben toerboekjehouders verlaagd inschrijfgeld bij deelname aan fietstochten bij onze vereniging. Niet toerboekjehouders betalen altijd meer en
kunnen aan tochten met een afstand boven de 100 km. niet deelnemen.
Uitzondering hierop vormen de fietsvierdaagsen welke overdag gefietst worden.
D. FIETSEVENEMENTENPROGRAMMA
Alle aktiviteiten van de verenigingen en stichtingen aangesloten bij de N.R.T.U.
worden jaarlijks uitgegeven in onze Fietsevenementenprogramma met alle fietstochten tijdens het seizoen in N.R.T.U. verband.
Aan de hand van deze programma kunt u precies bepalen waar,en wanneer u een
tocht wilt gaan fietsen.
Voor toerboekjehouders is dit programma gratis verkrijgbaar, voor anderen tegen
betaling van ƒ 7,50.
In deze Fietsevenementenprogramma staan voor 1978 2000 verschillende fietstochten
gepland!

E. UNIEDAG
Jaarlijks vindt er ergens in den lande een Uniedag plaats. De bedoeling van
deze dag is zoveel mogelijk fietstoeristen uit het gehele land bij elkaar
te brengen.
Extra aantrekkelijk wordt deze dag gemaakt doordat er enkele regelmatigheidsproeve worden georganiseerd over verschillende afstanden in groepsverband.
Resultaten worden met mooie herinneringen beloond.
F. KOMPETITIE
Binnen de N.R.T.U. bestaat een kompetitie-vorm. Hieraan kunnen alleen toerboekjehouders deelnemen. Vooraf aanmelding hiervoor is verplicht en de betreffende dient dan ook ƒ 5,— extra te betalen aan de N.R.T.U. Dit kan rechtstreeks, maar bij voorkeur via de sekretaris van zijn of haar eigen klub.
G. VERTEGENWOORDIGING VAN DE LEDEN
Binnen de N.R.T.U. bestaan distrikten, alhoewel deze nog niet overal gevormd
zijn.
Formeel worden vanuit de distrikten de afgevaardigden gekozen voor de Unieraad.
Deze Unieraad is onze Algemene Ledenvergadering en wordt nu gevormd door de besturen van de aangesloten verenigingen en stichtingen.
Op de Unieraad kan elke vereniging of stichting één stem uitbrengen.
De Unieraad is het hoogst besluitvormend kollege binnen onze Unie.
Het is gebruikelijk dat de Unieraad enkele malen per jaar bij elkaar komt.
Wat is o.m. de taak van de Unieraad?
De Fietsevenementenprogramma wordt daar definitief vastgesteld. Waarom?
Het kan voorkomen dat b.v. twee verenigingen dicht bij elkaar zittende op één
en dezelfde dag een tocht van b.v. 100 km. organiseren. Nu betekent dat onnodige
konkurentie en als één van de verenigingen bezwaar maakt en er kan niet tussen
die twee'verenigingen een oplossing gevonden worden, dan neemt de Unieraad een
besluit op welke dag wie dan iets organiseert. Extreem en is nog nooit voorgekomen, maar het kan.
De begroting wordt door de Unieraad goedgekeurd, het beleid van het Uniebestuur,
de kompetitievorm, de extra herinneringen en eigenlijk alles wat er binnen onze.
Unie plaatsvindt.
Elke vereniging hoe groot of hoe klein ook heeft dezelfde inbreng in de Unieraad.
H. DE RIJWIELTOERIST
Hierin wordt alles opgenomen wat voor de besturen van de aangesloten verenigingen
en stichtingen van belang zou kunnen zijn. Niet alleen sekretariaats-wijzigingen
van aangesloten klubs, maar ook de notulen van de Unieraadsvergaderingen,
wijzigingen in de toerkalender, brieven welke op het Bondsburo binnenkomen en
waarvan het bestuur denkt dat iedereen daat wat aan zou kunnen hebben.
Van de verenigingen wordt dan verwacht dat zij weer de belangrijkste punten doorspelen naar hun leden via het klubblad.
I. GESCHILLEN KOMMISSIE

,

Binnen de N.R.T.U. kennen wij maar één kommissie en dat is het Senioren Konvent.
Deze kommissie heeft geen enkele bevoegdheid en is alleen adviserend in alle
zaken waarin om advies wordt gevraagd.
Dat advies mag gevraagd worden door de toerboekjehouders, bestuursleden van de
klubs of stichtingen, hoofdbestuursleden, distriksbestuurders en noem maar op.
Alle korrespondentie hierover dient via het Bondsburo te worden gevoerd.
Het Senioren Konvent brengt altijd advies uit of aan het hoofdbestuur en de
Unieraad, of uitsluitend aan de Unieraad. Tot op heden is dat advies altijd voor
alle partijen als bindend geaksepteerd.

J. ALGEMEEN
Zijn er vragen, richt deze aan het Bondsburo.
Wilt u nog eens verder praten, stuur naar het Bondsburo enige data waarop u
als bestuur bij elkaar zou kunnen komen en u bij die bijeenkomst graag een of
meerdere hoofdbestuursleden vertegenwoordigd wilt zien.
Wilt u graag op uw ledenvergadering direkte informatie van hoofdbestuurders of
distriktsbestuurders, ook dat kan mits tijdig bericht wordt gestuurd waar en
wanneer zo'n vergadering plaatsvindt. U krijgt dan bericht wie u kan verwacht .
Uwerzijds zijn daar geen kosten aan verbonden.

Zoetermeer, februari 1978.
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VERENIGING: "Nederlandse Rijwiel Toer Unie" (N.R.T.U.)i te Amersfoort

Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging ."Nederlandse Rijwiel Toer Unie" (N.R.T.U.). hierna te noemen
"de Unie", is onder de naam "Samenwerkende Rijwiel Toer Clubs" opgericht te
Alphen aan den Rijn op 18 november 1956.
Artikel 2
De Unie is gevestigd te Amersfoort, en heeft voorts gekozen domicilie daar,
waar het secretariaat zich bevindt.
Artikel 3
De Unie is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen vanaf de dag van
oprichting, 18 november 1956, en derhalve eindigend op 17 november 1985.
Bij het verstrijken van deze termijn kan de bestaansduur der Unie verlengd worden bij
besluit van de Unieraadsvergadering, behoudens Koninklijke goedkeuring ten aanzien van
de daarmee verband houdende statutenwijziging.
Het Uniejaar loopt van 18 november tot en met 17 november daaropvolgend.
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Doel en middelen
Artikel 4
De Unie beoogt een overkoepelende organisatie te zijn voor de aangesloten
fietstoerverenigingen. Zij stelt zich ten doel de beoefening van de fietstoersport, in de
ruimste zin des woords, te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:
a. het verlenen van steun aan hen, die het fietstoerisme als recreatie/sport beoefenen of
willen beoefenen;
b. het vaststellen van regels voor beoefening van het fietstoerisme;
c. het uitschrijven, regelen en bevorderen van fietstochten;
d. samenwerking met andere verenigingen/organisaties, daaronder ook begrepen buitenlandse
organisaties, die eenzelfde doel beogen, althans een doel, dat mede ten goede komt aan
het fietstoerisme;
e. zich aan te sluiten bij de Euraudax, welke activiteiten verder bij huishoudelijk
reglement worden geregeld;
f. het uitgeven van geschriften, en het maken van propaganda voor het fietstoerisme en de
Eurauda.x-activiteiten in woord, geschrift en daad;
g. alle overige wettige middelen, die tot het doel bevorderlijk zijn en in overeenstemming
met deze statuten.
Leden

>

Artikel 5
De Unie kent gewone leden, juniorleden, ereleden en ondersteunende leden.
a. Gewone leden kunnen zijn:
1. rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van natuurlijke personen, die zich
uitsluitend, dan wel mede ten doel stellen het fietstoerisme te beoefenen en/of
te bevorderen;
2. de natuurlijke personen, die lid zijn van de sub a. bedoelde verenigingen, zoals
nader omschreven in het huishoudelijk reglement;
3. stichtingen, met het hiervoor sub a. omschreven doel;
4. andere natuurlijke personen, die door het bestuur van een fietstoervereniging, of
het bestuur van een andere vereniging met een onderafdeling fietstoersport, als
zodanig aan het Uniebestuur zijn opgegeven en aangenomen.
b. Juniorleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 16 jaar nog
niet bereikt hebben.
Zodra een juniorlid bedoelde leeftijd bereikt, wordt hij als gewoon lid aangemerkt.
c. Ereleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die zich jegens de Unie of de
fietstoersport in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en daartoe op
voordracht van het dagelijks bestuur van de Unie, of tenminste 10 leden van de Unieraad, zijn benoemd door de Unieraad met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen.
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d. Ondersteunende leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn, alsmede organisaties, die een jaarlijkse bijdrage doen aan de Unie, en zich daartoe als zodanig bij
liet Uniebestuur hebben aangemeld en zijn aangenomen.
l)c rechten en verplichtingen der leden worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement van de Unie.
Lidmaatschap
Artikel 6
Het gewone lidmaatschap wordt verkregen door:
a. verenigingen met rechtspersoonlijkheid, door aanmelding bij, en toelating door het
Uniebestuur;
b. stichtingen, door aanmelding bij het Uniebestuur en toelating door de Unieraadsvergadering op voordracht van het Uniebestuur, dan wel van tenminste 10 stemgerechtigde
leden van de Unieraad;
c. de natuurlijke personen, die lid zijn van een vereniging als hiervoren sub a. bedoeld,
door aanmelding van het desbetreffende verenigingsbestuur;
d. andere natuurlijke personen, door aanmelding bij en toelating door het Uniebestuur.
Het juniorlidmaatschap wordt verkregen op de wijze als hiervoren is omschreven voor
natuurlijke personen.
Ereleden worden benoemd door de Unieraadsvergadering.
Het ondersteunend lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het Uniebestuur en
toelating door het Uniebestuur.
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen omtrent de wijze van het verkrijgen van
het lidmaatschap.
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Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
a. van rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen door opzegging, ontbinding of
royement;
b. van natuurlijke personen, tevens lid of juniorlid van een vereniging, welke lid is van
de Unie, door beëindiging van het lidmaatschap van de lid-vereniging of door royement;
c. van andere natuurlijke personen door opzegging, overlijden of royement;
d. van andere rechtspersonen, alsmede organisaties, geen rechtspersoonlijkheid bezittende,
door ontbinding, opzegging, uitsluiting of royement;
e. van ereleden door opzegging, overlijden of royement;
f. van ondersteunende leden door opzegging, overlijden of royement, alsmede door ontbinding
of verlies van rechtspersoonlijkheid, voor zover het rechtspersonen betreft.
Royement kan, na een daartoe door het Uniebestuur ingediend voorstel, worden uitgesproken
door de Unieraadsvergadering op grond van overtredingen van de statuten, reglementen of
bestuursbesluiten, waarvan de leden hebben kunnen kennis nemen.
De in dit artikel bedoelde opzeggingen dienen te geschieden aan het Uniebestuur met
inachtneming van een termijn van 2 maanden.
Omtrent de beëindiging van het lidmaatschap en de wijze, waarop die plaatsvindt, zijn in
het huishoudelijk reglement nadere regelen vastgesteld.
Algemene ledenvergadering
Artikel 8
Jaarlijks wordt tenminste eenmaal een algemene ledenvergadering, hierna te
noemen Unieraadsvergadering, gehouden.
Tot de Unieraadsvergadering hebben alle leden toegang, zowel de leden-verenigingen, de
leden-rechtspersonen alsook de leden natuurlijke personen en de leden-organisaties.
Stemgerechtigd zijn, en recht tot spreken in de Unieraadsvergadering hebben, de door de
gewone leden-verenigingen en andere gewone leden-rechtspersonen en leden-organisaties
voor de aanvang van de Unieraadsvergadering aan het bestuur op te geven afgevaardigden.
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen omtrent de bevoegdheid tot aanwijzing,
en in welk aantal, van de afgevaardigden door de desbetreffende leden-verenigingen,
leden-rechtspersonen en leden-organisaties.
ledere afgevaardigde heeft vrij mandaat en brengt het door hem vertegenwoordigde aantal
stemmen uit zoals dit nader is bepaald in het huishoudelijk reglement.
Artikel 9
Een buitengewone Unieraadsvergadering wordt bovendien gehouden:
a. indien het Uniebestuur zulks nodig acht;
b. op verzoek van tenminste een/derde van het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde
leden der Unie.
Artikel 10
De wijze van, en de termijn voor, oproeping van de stemgerechtigde leden ter
Unieraadsvergadering, alsmede de wijze waarop de Unieraadsvergadering wordt geleid on het
stemrecht over personen en zaken wordt uitgeoefend, geschieden volgens regelen, in het
huishoudelijk reglement nader bepaald.
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Bestuur
Artikel 11
Een college van tenminste 7 en ten hoogste 13 meerderjarige gewone leden
bestuurt de Unie onder de naam Uniebestuur.
De leden van het Uniebestuur worden aangewezen en treden af op de wijze als bij huishoudelijk reglement is vastgesteld, met dien verstande, dat het Uniebestuur immer uit een
oneven aantal bestuursleden zal zijn samengesteld.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Unie zowel in als buiten rechten.
Indien tegenover een/derde van een door of namens de Unie genomen besluit dient te blijken,
is daartoe de handtekening van de voorzitter of, bij diens ontstentenis, van de tweede
voorzitter mitsgaders van de secretaris of diens plaatsvervanger, bij ontstentenis, in
ieder geval vereist.
Het bestuur, alsook het dagelijks bestuur, kunnen worden bijgestaan door bijzondere
commissies of functionarissen, daartoe door het bestuur te benoemen, tenzij de Unieraadsvergadering voor een bepaald punt zich het recht voorbehoud zelf een commissie of
functionaris aan te wijzen, een en ander alsdan nader te regelen bij een daartoe afzonderlijk vastgesteld reglement.
Geldmiddelen
Artikel 12
De inkomsten der Unie bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. afdrachten door individuele leden-verenigingen ter zake van binnen het kader van de
Unie georganiseerde fietstochten;
d. boeten en overige baten.
In het huishoudelijk reglement worden geldmiddelen en de aanwending daarvan nader geregeld.

Reglementen
Artikel 15
Een door de Unieraadsvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement
stelt nadere bepalingen vast met betrekking tot het beheer, de inrichting en de organisatie
van de Unie. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd bij een gewone meerderheid van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een Unieraadsvergadering.
Voor zoveel het bestuur der Unie dan wel een/derde gedeelte van het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden in een Unieraadsvergadering zulks nodig acht, zullen bovendien
bijzondere belangen of betrekkingen, of samenwerkingen van de Unie met andere organisaties, daaronder begrepen buitenlandse organisaties, worden geregeld in afzonderlijk
daartoe vast te stellen bijzondere reglementen.
Een reglement mag in geen geval strijdig zijn met deze statuten.
Statutenwijziging
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Artikel 14
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd krachtens een besluit van een
Unieraadsvergadering, behoudens het bepaalde in artikel 15 van deze statuten, laatste lid.
Een dergelijk besluit dient te worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen, mits op deze vergadering tenminste twee/derde van het
aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de voorafgaande, waarin alsdan
rechtsgeldig tot wijziging der statuten kan worden besloten ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
Wijzigingen in deze statuten treden niet in werking alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen, voor zover deze wordt vereist.
Ontbinding
Artikel 15
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden overgegaan bij besluit
van een speciaal daartoe bijeengeroepen Unieraadsvergadering, welke vergadering tenminste
2 maanden tevoren op de in het huishoudelijk reglement bepaalde wijze dient te worden
aangekondigd. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met tenminste twee/derde
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, mits op deze vergadering tenminste
twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
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Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe
ver"adering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de voorafgaande, waarin alsdan
rechtsgeldig het besluit tot ontbinding kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, doch minstens met twee/derde meerderheid der uitgebrachte
geldige stemmen.
De Unieraadsvergadering, welke tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.
Ken eventueel batig saldo wordt ter beschikking gesteld van een charitatieve instelling
in Nederland.
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding is aanhangig
gemaakt.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 10 juni 197^» nr, 58.
Mij bekend.
De Staatssecretaris van Justitie.
Nameos de Staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
J. v. Rijn v. Alkemade.
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