Huishoudelijk reglement
Bestuur
Voorzitter :

Andre Van Campenhout

Bestuursleden:

Karl Luytens
Guy Van Campenhout
Paul Van Essche
Eric Van Meldert

De verkiezing of vervanging van de bestuursleden gebeurt na een 5 jarig mandaat op een
algemene vergadering of door de andere bestuursleden bij hoogdringendheid.

Lidmaatschap
De aanvragen van kandidaatleden zullen op de bestuursvergadering besproken worden, bij
goedkeuring en na betaling van het lidgeld worden zij aanzien als volwaardig lid. Vanaf dit
moment kan het lid deelnemen aan clubactiviteiten en genieten van de hieraan verbonden
voordelen.
Een verwerping van de kandidatuur wordt aan het kandidaat lid mede-gedeeld zonder dat
de club verplicht is de genomen beslissing te staven.
Het lidgeld, telkens geldig voor een kalenderjaar, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Een beïndiging van het lidmaatschap, door het lid of het bestuur, geeft geen recht op
terugeising van het lidgeld. De beëindiging van het lidmaatschap wordt automatisch door ons
aan de BFOV gemeld.
Een lid dat zijn bijdrage niet binnen de vooropgestelde termijn betaalt wordt beschouwd als
ontslagnemend.

Inrichten van een clubactiviteit
Al onze clubactiviteiten worden, in samenspraak met het bestuur, door onze leden
georganiseerd. Het bestuur heeft het recht om clubactiviteiten te weigeren of aan te passen.
Organiserende leden hebben op hun activiteit recht op gratis deelname (maximum 2
personen per organisatie).

Kennisgeving van de clubactiviteiten
Clubactiviteiten worden aan de leden gemeld via de website en de maandelijkse
praatavonden.

Deelname aan clubactiviteiten
Een deelname aan een clubactiviteit is pas bevestigd na ontvangst van de deelnameprijs, dit
ten laatste op de vooropgestelde betalingsdatum.
Afwezigheid bij de clubactiviteit geeft geen recht op terugstorting van de deelnameprijs.
Bij annulering van een clubactiviteit zal de deelnameprijs indien mogelijk teruggestort
worden , afhankelijk van de reeds gemaakte kosten.

Communicatie naar clubleden
Clubinformatie wordt verstuurd via e-mail. Deze e-mailadressen worden uitsluitend door ons
gebruikt en worden niet aan derden medegedeeld.

Voertuig
Elk deelnemend voertuig dient wettelijk/technnisch in orde te zijn. De organisator van de
activiteit of het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet wettelijk/technisch
in orde zijn van het voertuig. Het is de expliciete verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of
bestuurder om hieraan te voldoen.
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Verzekering
Elk deelnemend voertuig dient over een geldig verzekeringsbewijs te beschikken.
De organisator van de activiteit of het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
ontbreken van een dergelijk bewijs.
Elk ongeval valt buiten de verantwoordelijkheid van de club en dient gedekt te worden via de
eigen verzekering.
De club heeft wel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden.

Gedragscode
De leden van de vereniging zijn verplicht om
-

het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven,
de belangen van de vereniging of één van haar medewerkers niet te schaden.

Uitsluitingen
Het bestuur is ten alle tijden gemachtigd om leden uit te sluiten van verdere deelname aan
clubactiviteiten. Volgende redenen, doch niet beperkt tot, kunnen hier de oorzaak van zijn :
-

rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen,
roekeloos weggebruik,
ongeoorloofd gedrag naar leden, bestuur en/of derden.

In geen enkel geval zal de organisator en/of bestuur aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het VBOC bestuur
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