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Reglement fietstoertocht 
“Hollands Venetië Fietstocht 2022” op 21-08-2022 
A. Algemeen 
1. De fietstoertocht “Hollands Venetië Fietstocht 2022” is een eendaagse toerfietstocht 
onder auspiciën van de Ren- en Toervereniging Steenwijk (RTV) en georganiseerd 
door de Rotaryclub Steenwijk en Steenwijk Regio . 
2. Op deze tocht is het Toerfietsreglement (TR) van de NTFU van toepassing. 
3. Als deelnemers aan deze tocht worden toegelaten personen van dertien jaar en ouder, 
die aan de verplichte inschrijving hebben voldaan en het bijbehorende inschrijfgeld 
hebben betaald. 
4. Kinderen jonger dan dertien jaar kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van 
een volwassene, zoals benoemd in artikel 3. 
5. De inschrijving en deelname zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedaan op 
anderen. 
6. Bij verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook, worden geen inschrijfgelden 
terugbetaald. 
7. Indien de tocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (calamiteiten 
e.d.), waaraan de organisatie part nog deel heeft, zal eveneens geen restitutie 
van inschrijfgelden plaatsvinden. 
8. De deelnemers dienen de verkeersregels na te leven zoals die gelden in Nederland. 
De deelnemers dienen te allen tijde rekening te houden met andere weggebruikers. 
9. Op de startplaats ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart. 
10. De deelnemers die, om welke redenen dan ook, de toertocht niet langer willen of 
kunnen vervolgen, kunnen de deelname aan de toertocht afbreken. 
 
B. Aanvullend reglement 
1. De coördinatie van de tocht berust bij het organisatiecomité. 
2. De instructies en/of aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd. 
3. De leiding zorgt ervoor dat de deelnemers op een vastgestelde tijd vertrekken. 
4. De leiding is bevoegd de deelnemers die dit reglement, het Toerfietsreglement (TR) 
of de verkeersregels niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de leiding 
de verdere deelname verbieden. 
5. Voor alle deelnemers is bij de inschrijving een routebeschrijving beschikbaar; daarop 
staat een telefoonnummer vermeld, dat bij een calamiteit kan worden gebeld. 
6. De deelnemers op race-, ATB-, mountainbike of vergelijkbare sportfietsen zijn verplicht 
tijdens de toertocht een helm te dragen. 
7. Voor het vertrek wordt door alle deelnemers een NTFU-deelnemerskaart ingevuld. 
8. De deelname aan deze fietstoertocht is op eigen risico. RTV Steenwijk én Rotaryclubs 
Steenwijk en Steenwijk Regio aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor 
materiële schade dan wel letsel ongeacht de oorzaak; dus ook niet t.g.v. ongevallen, 
daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, 
die de deelnemer/ster voorafgaand, tijdens of na afloop van deze fietstoertocht zou 
kunnen overkomen. 
9. RTV Steenwijk en de Rotaryclubs Steenwijk en Steenwijk Regio aanvaarden tevens 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen. 
10. Door deel te nemen aan deze toertocht gaat hij/zij akkoord met dit reglement. 
11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van RTV 
 
Steenwijk na overleg met de besturen van de Rotaryclubs Steenwijk en Steenwijk regio. 



 


