HUISHOUDELIJK REGLEMENT
M.C. ´t MOTORRIJERKE
zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2012
1. Lid WORDEN kan men vanaf 18 jarige leeftijd, mits men in het bezit is van een geldig
rijbewijs A én in het bezit is van een motorfiets.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De contributie bedraagt € 70,-- per jaar, te voldoen uiterlijk op 31 december
voorafgaande aan het verenigingsjaar. Indien iemand tijdens het lopende
verenigingsjaar lid wordt dient hij of zij de contributie t/m december van dat jaar ad.
(in dit geval) € 6,-- per maand, ineens te voldoen.
De hieronder onder punt 4.a, b en c genoemde gevallen geven geen recht op
teruggave van betaalde contributie.
4. Beëindiging van het lidmaatschap geschied:
a. door opzegging gedaan bij het bestuur
b. door overlijden
c. door ontzetting uit de vereniging
d. bij contributie achterstand, indien men VOORAF geen overeenstemming heeft
kunnen bereiken met het bestuur.
5. Minimaal eens per jaar is er een ledenvergadering die, indien mogelijk, wordt
gehouden in januari, welke vergadering men als jaarvergadering dient te
beschouwen.
6. Bestuursleden moeten een minimum leeftijd hebben van 21 jaar.
7. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal 5 personen.
8. Bestuursleden worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kunnen na die
periode weer herkozen worden. Deze bestuursverkiezing wordt gehouden tijdens de
jaarvergadering.
9. Nominaties voor nieuwe bestuursleden moeten uiterlijk 6 weken voor de
jaarvergadering bekend zijn bij het bestuur. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te
melden.
Bindend zijn enkel die voordrachten gedaan door het bestuur of die vergezeld gaan
van handtekeningen van tenminste 10 leden.
10. Het bestuur worden NIET in functie gekozen. De bestuursleden verdelen onderling de
bestuursplaatsen.
11. Het oude en het nieuwe bestuur zullen samen voor de overdracht van de
verschillende functies zorg dragen gedurende 1 maand na de verkiezing. Na die
maand gaat het nieuwe bestuur zelfstandig opereren.
12. Indien nodig en/of verzoek van de leden worden leden- en bestuursvergaderingen
gehouden.
13. Donateurs kunnen worden geweigerd bij activiteiten ten behoeve van leden, zulks ter
beoordeling aan het bestuur.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

