BMW 02 Club Nederland
Huishoudelijk reglement
HOOFDSTUK 1. STATUTEN
Art 1.1
Alle in de statuten opgenomen artikelen zijn van toepassing binnen en prevaleren boven dit
huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is een integraal onderdeel van de statuten en
beoogt een nadere invulling te zijn van eerder genoemde artikelen. Aangezien de BMW 02 Club
Nederland een dynamische vereniging is, die met zijn tijd meegaat, kan het zijn dat sommige
artikelen in de statuten in de loop van de tijd meer of minder actueel worden, zonder dat daar een
statutenwijziging aan ten grondslag ligt.
HOOFDSTUK 2. CONTRIBUTIE
Art. 2.1
Een gewoon lid betaalt de vereniging een jaarlijkse contributie, die door de penningmeester per
machtiging in het begin van het nieuwe verenigingsjaar wordt geïncasseerd. Slechts in
uitzonderingsgevallen (Bijvoorbeeld leden wonende in het buitenland) zullen leden worden
gefactureerd.
Art. 2.2
Jaarlijks wordt de contributie vast gesteld door de algemene leden vergadering voor het komende
jaar.
Art. 2.3
Leden die gedurende het jaar lid worden betalen de lidmaatschapskosten vanaf het kwartaal van
aanmelding. Hierbij telt ieder kwartaal voor ¼ van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld.
Art 2.4
Een erelid is niet verplicht de jaarlijkse contributie aan de vereniging te betalen, hoewel een donatie
ter hoogte van deze contributie op prijs wordt gesteld.

HOOFDSTUK 3. LIDMAATSCHAP
Art 3.1
De BMW 02 Club Nederland kent de volgende typen lidmaatschap:
1.

Individueel lidmaatschap, d.w.z. een persoonlijk lidmaatschap dat recht geeft op de
faciliteiten van de club. Contributie conform Art 2.2 + Art 2.3
2. Gezinslidmaatschap. Inwonende gezinsleden worden automatisch en zonder kosten lid van
de BMW 02 Club. Zo zijn zij volwaardig lid tijdens evenementen en kan hun forumaccount
worden bijgesteld naar die van een individueel lid. Per gezinslidmaatschap ontvangt men
slechts één clubblad en heeft men slechts één stem tijdens de ALV.
3. Erelidmaatschap. Zie statuten en Art 2.4
Art 3.2
Aan het lidmaatschap van de BMW 02 Club Nederland zijn een aantal voordelen en privileges
verbonden, zoals de ontvangst van het BMW 02 Clubblad, de deelname aan evenementen,

Huishoudelijk Reglement

1

BMW 02 Club Nederland
bijvoorbeeld toertochten die veelal gratis zijn, dan wel grotere evenementen als het Internationaal
BMW02 treffen tegen een gereduceerd tarief, gratis lidmaatschap van FEHAC, etc.
Eigenaren van BMW 02’s, die niet lid zijn van de BMW 02 Club Nederland, kunnen in principe 2 maal
aan een gratis evenement deelnemen, een volgende deelname betekent automatisch een aanvraag
voor een lidmaatschap.
Art 3.3
Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet bij niet tijdige betaling van de contributie en/of
indien de verschuldigde contributie niet kan worden geïncasseerd. Een lid verspeelt dan zijn rechten
als clublid en wordt b.v. doorgehaald van de mailinglist van het clubblad. Ook indien een lid uit het
lidmaatschap wordt ontzet, blijft hij te allen tijde de contributie tot het moment van uitschrijving
verschuldigd.
Art. 3.4
Een lid, waarvan het lidmaatschap vervallen is verklaard, kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij
de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, die in de hoogste instantie beslist. Indien de
betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken, dient dit per aangetekend schrijven aan de
secretaris te worden bekendgemaakt binnen één (1) maand voor de eerstvolgende Algemene Leden
Vergadering.
Art. 3.5
Het bestuur heeft het recht, op grond van art. 5 der statuten, te weigeren iemand als nieuw lid te
accepteren indien:
 betrokkene de doelstellingen van de club niet onderschrijft.
 betrokkene eerder van het lidmaatschap vervallen werd verklaard.
 gerede kans bestaat dat betrokkene schade zal toebrengen aan de goede naam van de
vereniging of die van het merk BMW.
HOOFDSTUK 4. BESTUUR
Art. 4.1
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er
een aantal algemene bestuursleden. Zie artikel 8 van de statuten.
Art. 4.2
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Zij worden elk
voor een periode van 3 jaar gekozen door de ALV. Om continuïteit te waarborgen treed Ieder jaar
één van hen af in de volgorde voorzitter, penningmeester, secretaris. In overeenstemming met
artikel 8 van de statuten.
De overige leden van het bestuur worden elk voor een periode van 2 jaar gekozen door de ALV.
Ieder jaar treedt 1 van hen af. In overeenstemming met artikel 8 van de statuten.
Art 4.3
Ingeval de penningmeester tussentijds wil aftreden, doet hij voor het tijdstip van aftreden zijn
boeken en kas nazien door de kascommissie die hiervan verslag uitbrengt aan het bestuur.
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HOOFDSTUK 5. GESCHILLEN
Art. 5.1
Teneinde te bemiddelen inzake geschillen tussen leden over zaken, betrekking hebbend op de
vereniging in de ruimste zin, kan een geschillencommissie worden benoemd door het bestuur. De
geschillencommissie bestaat uit tenminste twee leden en een voorzitter, die geen deel uitmaken van
het bestuur.
HOOFDSTUK 6. ONVOORZIEN
Art 6.1
Alle zaken waarin niet is voorzien in de statuten en in het huishoudelijk reglement zullen binnen het
bestuur worden geadresseerd. In het kader van “goed bestuur” zullen alle relevante zaken aan de
orde worden gesteld in de Algemene Leden Vergadering.
HOOFDSTUK 7 WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art 7.1
Het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, dient minimaal in de
periode van 14 dagen vóór tot aan het einde van de dag waarop de algemene leden vergadering
plaatsvindt, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd en op de
website te worden gepubliceerd.
Art 7.2
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden genomen door de algemene
ledenvergadering met een meerderheid van twee derde der in de vergadering uitgebrachte
stemmen. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden bij goedkeuring de eerstvolgende dag
in werking.
HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN
Art 8.1
Alle leden en verenigingsorganen hebben zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 6 juni 2015 en geldt tot nadere wijziging.
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in het algemene leden vergadering op 5 juni 2015.

Huishoudelijk Reglement

3

