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Huishoudelijk Reglement 
 
  
In het Huishoudelijk Reglement zijn de regels en procedures opgenomen, zoals deze binnen de vereniging 

gelden en afgesproken zijn tussen de leden onderling. Deze huisregels zijn uitwerkingen van de Statuten.  

 

 

Betreffende de aanmelding.  

Artikel 1  

Na schriftelijke aanmelding bij de secretaris wordt de betreffende persoon in de eerstvolgende 

ledenvergadering voorgesteld als nieuw lid. Het lidmaatschap gaat in na voldoening van het 

verschuldigde inschrijfgeld respectievelijk contributie aan de penningmeester en deelname aan vier 

evenementen binnen zes maanden na aanmelding. De leden van de vereniging kunnen in bovenvermelde 

periode schriftelijk bezwaren indienen bij het bestuur tegen het voorgestelde lidmaatschap. Bij 

verandering van soort lidmaatschap is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  

Indien een oud-lid, binnen vierentwintig maanden na opzegging van het lidmaatschap, opnieuw lid wil 

worden vervalt de verplichting om binnen zes maanden na inschrijving aan vier evenementen deel te 

nemen. Indien binnen drie maanden na inschrijving geen bezwaren (schriftelijk) bij het bestuur kenbaar 

gemaakt zijn gaat het lidmaatschap opnieuw in.  

 

Betreffende de procedure van schorsing.  

Artikel 2  

Als het bestuur van mening is dat een lid zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag zal het betreffende 

lid schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een eventuele schorsing. Indien er sprake is van 

wanbetaling kan het bestuur het lidmaatschap voor het betreffende lid vervallen verklaren na twee 

schriftelijke waarschuwingen.  

 

Betreffende de rechten en plichten van de leden.  

Artikel 3  

De leden hebben het recht om aan alle evenementen die door of voor de vereniging worden georganiseerd 

deel te nemen. Door hun lidmaatschap zijn de leden verplicht te voldoen aan alle regelingen en wettelijke 

bepalingen, al dan niet opgenomen in de statuten of het huishoudelijk reglement. Motorleden hebben 

stemrecht en zijn benoembaar tot bestuurslid. Ereleden hebben dezelfde rechten als motorleden. Ereleden 

worden voor het leven benoemd en zijn geen contributie verschuldigd. Ondersteunende leden hebben 

alleen mondeling stemrecht en zijn niet benoembaar tot bestuurslid.  

Roken, voorafgaand of tijdens een ledenvergadering, is niet toegestaan.  

 

Betreffende deelname aan clubritten.  

Artikel 4  

Aan clubritten mogen alleen deelnemen motorleden en ereleden op een BMW motorrijwiel.  

Betreffende het bestuur.  

Artikel 5  

Het bestuur behartigt de belangen der vereniging conform het bepaalde in de statuten.  
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Betreffende de voorzitter.  

Artikel 6  

De voorzitter heeft de algehele leiding van de vereniging. Bij zijn afwezigheid wordt die taak 

waargenomen door een der overige bestuursleden, zo mogelijk de vice-voorzitter.  

 

Betreffende de secretaris.  

Artikel 7  

De secretaris draagt zorg voor de geregelde afdoening van alle in- en uitgaande brieven en stukken, 

alsmede notuleert hij/ zij de vergadering.  

 

Betreffende de penningmeester.  

Artikel 8  

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van alle 

aan de vereniging verschuldigde gelden en zorgt voor een geregelde boekhouding. Hij sluit de boeken af 

voor één augustus van elk jaar en geeft deze ter inzage aan de kascontrolecommissie.  

 

Betreffende de uitnodiging voor de ledenvergadering.  

Artikel 9  

De uitnodiging en de agenda voor de ledenvergadering worden aan de leden verzonden uiterlijk acht 

dagen voor de datum waarop de vergadering is vastgesteld.  

 

Betreffende stemmingen.  

Artikel 10  

De motorleden hebben zowel actief als passief stemrecht. Over zaken wordt mondeling en over personen 

schriftelijk gestemd. Voor iedere schriftelijke stemming wordt een stemcommissie gekozen. Bedoelde 

commissie wordt gekozen op een ledenvergadering door en uit de aanwezige leden. De stemcommissie 

bestaat uit drie leden. Zij dragen er zorg voor dat de stemming ordelijk en reglementair verloopt.  

 

Betreffende de kascontrolecommissie.  

Artikel 11  

De kascontrolecommissie bestaat uit twee personen, niet zijnde bestuursleden of leden van een 

werkcommissie. Bedoelde commissie wordt gekozen op de ledenvergadering in augustus door en uit de 

aanwezige leden. In de maand augustus controleren zij de boeken van de penningmeester en die van 

tussentijdse commissies. Bij akkoordbevinding voorzien zij de boeken van hun handtekening. In de 

algemene ledenvergadering brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen.  

 

Betreft de wijziging van het huishoudelijk reglement.  

Artikel 12  

Een besluit tot wijziging van dit reglement kan worden genomen met 2/3 meerderheid der geldig 

schriftelijk uitgebrachte stemmen mits de oproeping voor de vergadering het voorstel bevat tot wijziging 

van het reglement en een omschrijving hiervan.  
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Heb je vragen naar aanleiding van zaken die in dit document staan vermeld?  

Neem contact op met een van de bestuursleden, om je vraag/ vragen beantwoord te krijgen.  

 


