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DUTCH LIGHTTOWN HD CLUB te Eindhoven hierna te noemen ‘De vereniging’.

Art.1 Algemeen
Indien in dit reglement zaken staan die niet overeenkomen- of in strijd zijn met de statuten,
dan prevaleren te allen tijde de statuten.

Art.2 Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan aangevraagd worden door het volledig invullen van het inschrijfformulier, een
machtigingsformulier en de vrijwaring.
Uitsluitend het bestuur beslist over de acceptatie van een nieuw lid.
In geval van niet- toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Art.3 Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering, hierna te noemen de ALV, is steeds de eerste vergadering van het
verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. In de ALV kunnen rechtsgeldige
besluiten genomen worden die niet zijn voorbehouden aan het bestuur.
Voorstellen van het bestuur of de leden moeten bij de oproeping aangekondigd worden.

Art.4 Oproepen ALV
Oproepen voor de ALV en andere activiteiten, almede alle andere correspondentie wordt in principe
alleen per e-mail verstuurd. Het financieel jaarverslag wordt uitsluitend op aanvraag verstrekt.

Art.5 Zitting in het bestuur.
Alleen leden die minimaal drie jaren actief lid zijn van onze vereniging, kunnen benoemd worden tot
bestuurslid. De zittingsperiode van een bestuurslid is door de ALV vastgesteld op drie jaar, dit in
afwijking van de statuten.
De voorzitter kan maximaal 2 zittingsperiodes aaneengesloten deze functie vervullen.

Art.6 Bepaling maandelijkse ledenvergadering
De maandelijkse vergadering wordt niet beschouwd als een ALV zoals bedoeld in de statuten.

Art.7 Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de vereniging.
Persoonsgegevens, adreslijsten en andere persoon gerelateerde gegevens worden niet doorgegeven of ter
beschikking gesteld aan derden.
De website van onze vereniging wordt alleen gebruikt voor club gerelateerde zaken.
Dit geldt ook voor andere vormen van publicaties.

Art.8 Ride Out
Alleen leden mogen als bestuurder deelnemen aan een Ride-Out welke georganiseerd wordt door de
vereniging. Aanvullen is bepaald dat een lid in het bezit moet zijn van een door de vereniging
geaccepteerd motor Merk.
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Art.9 Contributie
Conform Artikel 8 van de Statuten, wordt de jaarlijkse de contributie en het inschrijfgeld vastgesteld
door de ALV. Als er geen voorstel voor een wijziging wordt ingediend blijft de hoogte
hetzelfde als het voorgaande jaar.

Art.10 Inning contributie
De contributie wordt jaarlijks in één keer geïnd, nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden.
Bij opzegging van het lidmaatschap na 31 maart vindt géén restitutie plaats. Indien het lidmaatschap is
aangevraagd na 30 september is dit ook geldig voor het daaropvolgende kalenderjaar en wordt er dus
maar één keer contributie geïnd.

Art.11 Tijdelijke vervanging Penningmeester en kascommissie
Het bestuur heeft besloten tot het aanstellen van een reserve penningmeester en een reserve
kascommissie lid.

Art.12 Aspirant-leden
Conform Artikel 5 van de Statuten kent onze vereniging het Aspirant-lidmaatschap. Men komt voor het
aspirant lidmaatschap in aanmerking als;
- Men bij de gelieerde motordealer een motor heeft gekocht
- Men voldoet aan de voorwaarden van de statuten en/of huishoudelijk reglement én nog niet eerder
lid is geweest.
Het aspirant-lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar, is de motor na 30 september
gekocht dan blijft het aspirant lidmaatschap ook geldig voor het daaropvolgende kalenderjaar.
Een aspirant-lid heeft geen stemrecht en is vrijgesteld van contributie.

Art.13 Lid van verdienste en geassocieerd lid
Tot lid van verdienste en geassocieerd lid kunnen worden benoemd;
- Zij die zich voor de vereniging hebben onderscheiden,
- Of zij die door ernstige omstandigheden niet meer kunnen motorrijden en toch bij onze
vereniging betrokken willen blijven,
- Een lid door omstandigheden niet langer in staat is zelf aan enige activiteit deel te nemen kan ook
de partner tot geassocieerd lid benoemd worden.
Deze leden kunnen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deelnemen, maar hebben
geen stemrecht.
Leden van verdiensten, zijn vrijgesteld van contributie.
Voor geassocieerde leden is de contributie euro €20,00 per jaar.
Over de benoeming en beëindiging wordt beslist door het bestuur.

Art.13(b) Lid van Verdienste
Criteria tot het verkrijgen van de status ‘lid van verdienste’ zijn;
- De tijdsduur waarin het lid of oud lid de activiteiten heeft uitgevoerd,
- De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd,
- Het belang van de activiteiten voor de vereniging,
- De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had,
- De bijzondere verdiensten dienen boven de normale prestaties uit te stijgen.
De te volgen procedure voor de toekenning van de status van lid van verdienste is als
bijlage toegevoegd.
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Art.14 Incasso lidmaatschap
De vereniging int haar jaarlijkse contributie en inschrijfgeld via een automatische incasso. Om lid te
worden is het uitgeven van een incasso machtiging verplicht.

Art.15 Deelname aan activiteiten
Bij deelname aan activiteiten, waaraan voor onze vereniging kosten zijn verbonden, dienen leden zich
van tevoren op te geven.
Alleen bij zeer goede redenen kan er afgezegd worden, in alle andere gevallen zullen de kosten op het
betreffende lid verhaald worden.
De beslissing voor doorbelasten op het betreffende lid zal door het bestuur beoordeeld worden.
Indien bovenstaande terugbetaling niet plaats vindt, zal men uitgesloten worden van verdere
deelnamen aan activiteiten, waar kosten aan verbonden zijn voor de vereniging.
Deze maatregel vervalt indien men de openstaande kosten alsnog heeft voldaan.
Dit is niet van toepassing voor de jaarlijkse End of Season Party.
Bij activiteiten worden de consumpties altijd door de deelnemers zelf betaald, tenzij het bij de
uitnodiging anders vermeld wordt.

Art.16 Activiteiten commissie
Conform Artikel 12 lid 2 van de Statuten heeft het bestuur een activiteitencommissie ingesteld. De
leden worden benoemd door het bestuur. De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het
bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.

Art.17 Handleidingen en aanvullende opmerkingen
Door onze vereniging zijn de volgende zaken opgesteld;
- Handleiding Ride out- Follow Up Systeem - Road Rules,
- Handleiding voor het organiseren van een Ride-out,
- Tourkoning(in) reglement.
Deze maken integraal onderdeel uit van dit Huishoudelijk Reglement.
Consumpties tijdens de maandelijkse vergaderingen en de algemene vergadering zijn voor rekening van
de vereniging.

Art.18 Motorverzekering
Onze vereniging biedt voor de leden de mogelijkheid tot het afsluiten van een collectieve
motorverzekering tegen zeer
gunstige voorwaarden in samenspraak met de verzekeraar Havelaar & van Stolk.

Art.19 Discrepanties en Documenten
Bij verschil van mening over de inhoud van dit reglement, of de uitleg daarvan, beslist het bestuur.
Documenten:
De volgende documenten kunnen worden gedownload van de website van onze vereniging. U vindt
deze documenten onder de kop ‘Downloads’ en worden uitsluitend op speciaal verzoek toegestuurd.
De downloads zijn;
- Inschrijfformulier,
- Machtigingsformulier,
- Vrijwaringsformulier,
- Procedure voor toekenning van de status van Lid van Verdienste,
- Handleiding Follow-up system,
- Handleiding voor het organiseren van een Ride-out,
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-

Tourkoning(in) reglement Road Rules
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