Firebladeclub

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FIREBLADE CLUB

1.

Firebladeclub

Artikel 1 Oprichting en Doel
1.
2.

Oprichting van de club vond plaats op 02 maart 1995 te Dordrecht.
Doel van de club;
De oprichting is bedoeld voor alle eigenaren van een CBR900RR Fireblade
tot en met de CBR1000RR Fireblade om hun hobby uit te voeren.
Namelijk het rijden met de blade.
Het motto is dan ook; geen Blade geen lid.

Artikel 2 Toelating en beëndiging
1.
2.

3.
4.

Ieder natuurlijk persoon, die eigenaar is van een Honda CBR900RR Fireblade tot en
met een CBR1000RR Fireblade, kan in aanmerking komen voor het lidmaatschap.
Het bestuur beslist of een persoon al dan niet als lid wordt toegelaten.
Het lidmaatschap eindigt:
a. Bij overlijden van de persoon
b. Door schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap bij de secretaris door het lid.
en met inachtneming van een opzeg termijn van vier weken
c. Door opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging.
Elk vorm van discriminatie geeft het bestuur het recht het betreffende clublid per
direct te royeren.
Elk lid die, op wat voor manier dan ook, voor de club en aan de club een negatieve
uitwerking geeft of brengt, geeft het bestuur het recht dit lid te royeren.

Artikel 3 Geldmiddelen
1.
2a
2b
2c
2d

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de Contributie van de leden.
b. andere inkomsten, bijvoorbeeld advertenties op de website.
De leden zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van een contributie, het bestuur doet
een voorstel en wordt door de ledenvergadering bekrachtigd.
De contributie zal voor het begin van het lopende kalenderjaar via
automatische incasso worden geïnd.
Het kalenderjaar van de club loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft niettemin
de contributie voor het gehele jaar verschuldigd
Elk nieuw lid betaald het lidmaatschap plus inschrijfgeld.
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Artikel 4 De leden
1.
2.

3.

Introducé's zijn welkom maar betalen hun eigen gelag zonder eventuele kortingen die
gelden voor de leden tijdens 1 daagse ritten en meerdaagse ritten.
Voor ieder lid geldt dat een introducé die hij/zij meenemen onder zijn
verantwoording valt.
Dat wanneer een intoducé zich niet houdt aan de richtlijnen van de club deze
verzocht kan worden te vertrekken of zich aan gaat passen.
De club is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de introducé.

Artikel 5 Hoofd activiteiten
1.
2.

Hoofd activiteiten organiseert en heeft leiding over ritten en ander zaken
georgansiseerd door de activiteiten commissie.
Hij/Zij begeleidt de leden en leden die hij/zij aanstelt voor een verantwoording
tijdens een activiteit.

Artikel 6 Algemene bepalingen
1.
2.
3.
4.

De leden accepteren het huishoudelijk reglement van de firebladeclub
Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van
de leden of hun introducé('s).
Het archief, de eigendommen, blijft in het bezit van de vereniging.
Leden zorgen niet voor overlast aan derden tijdens clubactiviteiten of op een andere
manier in discredit brengen.
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Artikel 7 Slotbepaling
Ingevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 8 Reglement
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 17 november 2012.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 17 november 2012 welk werd
gehouden in Utrecht.
Hierbij komt het vastgestelde huishoudelijk reglement van MC. De bladerunner
vast gesteld op 21 maart 2004 te vervallen

Accoord met huishoudelijk reglement
Datum

:.....................................

Naam

:.....................................

Handtekening:.....................................
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