Vespa Club de Belgique – van België VZW
Schawijkstraat 28A
2520 Ranst
Ondernemingsnummer: 0408.581.222
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VESPA CLUB de BELGIQUE – van BELGIE
Algemeen:
•

•
•
•
•

Het huishoudelijk reglement van de Vespa Club de Belgique – van België vzw regelt de werking van de
vereniging en is van toepassing op alle aangesloten lokale Vespa Clubs en de effectieve en toegetreden
leden.
Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is de uitsluitende bevoegdheid van de raad van bestuur.
Het huishoudelijk reglement is van kracht in zoverre het niet in tegenspraak is met de statuten en de
geldende wetgeving op de vzw’s.
Indien in dit reglement het woord “vereniging” wordt gebruikt, dan wordt hiermee bedoeld: Vespa Club
de Belgique – van België vzw.
De naam (in de 3 officiële landstalen) en logo van de VCB mogen enkel gebruikt worden na
schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging van de lokale Vespa Clubs in de algemene vergadering:
•

De lokale Vespa Clubs, die aangesloten zijn bij de VCB, worden in de algemene vergadering
vertegenwoordigd door een afvaardiging van 2 bestuursleden die optreden als effectieve leden.

Lidmaatschap en Lidgelden:
•
•
•
•
•

•

Lidgeld wordt gevraagd om activiteiten en de werking van de vereniging te financieren.
Een aangesloten club schrijft “al” zijn leden, inclusief de niet actieve leden, in bij de VCB.
Effectieve en toegetreden leden (piloten) betalen een jaarlijks vastgesteld bedrag van 5€ per
kalenderjaar.
Het lidgeld is geldig voor het lopend jaar.
Algemene toelatingsvoorwaarden voor nieuwe lokale Vespa Clubs:
o Er kan slechts één club per gemeente of stad toetreden
o De officiële naam van een aangesloten lokale Vespa Club is als volgt opgebouwd: “ (Classic)
Vespa Club + gemeente/stad” ; deze naam dient vermeld te worden in het logo, op de website en in
het emailadres van de lokale club.
o Een club die zich aanmeldt, en waarvan de vestigingsplaats op minder dan 20km gelegen is van een
reeds aangesloten club, kan enkel toetreden na schriftelijke toestemming van deze laatste club. Bij
de aanvraag tot toetreding bij de VCB dient de verkregen toestemming aan de raad van bestuur
overhandigd te worden.
o Een club kan slechts toetreden wanneer ze minstens 25 effectieve leden telt, waarvan 75% op
maximum 20km van de stad/gemeente woont.
o Doorsturen van een correct ingevuld collectief inschrijvingsformulier aan de voorzitter en secretaris
van de VCB met vermelding van 5 bestuurders, waarvan er minstens 3 wonen in de gemeente/stad.
o De storting van de lidgelden voor 31 januari 2020 op de rekening (BE44 0012 1459 9745) van de
VCB.
o Bijkomende leden dienen maandelijks te worden doorgegeven t.e.m. 30 september van het lopende
jaar.
o Leden die in het bestuur van een niet-aangesloten vespa club actief zijn, worden bij de VCB niet
toegelaten via een aangesloten club.
Algemene toelatingsvoorwaarden voor leden:
o Individuele leden kunnen enkel lid worden via een lokale Vespa Club
o Respecteren van de statuten en de bepalingen van het huishoudelijk reglement

•

Ere-voorzitter
o De algemene vergadering heeft op 4/11/2018 Jacques Chantrain benoemd als ere-voorzitter
van de vereniging.

Uitsluiting:
•
•

Het bestuur van de VCB behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren;
wanneer de lokale Vespa Club zich niet in regel stelt met de statuten of het huishoudelijk reglement.
Bij wangedrag kan de raad van bestuur beslissen om een lokale Vespa club of een individueel lid
onmiddellijk uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. De uitgesloten lokale Vespa Club of lid
zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door de
VCB.

Afspraken:
•
•
•
•
•

In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen - betreft motoren of bromfietsen - voor het
rijden met de Vespa in België en de Europese Unie.
Het respecteren van de verkeerswetgeving.
Defensief rijden in groep met oog voor preventie en bescherming tegen risico’s eigen aan het Vesparijden.
De activiteiten van de vereniging staan op de kalender als clubactiviteit omschreven. Alle andere
activiteiten staan ter informatieve titel op de kalender vermeld.
Voor de berekening van afstanden wordt google maps gebruikt

Te Ranst, op 11 november 2019

Bergans Bart
Voorzitter

Dumez Jan
Secretaris
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