MOTORCLUB WOGNUM

Huishoudelijk reglement

Ingangsdatum en geldigheid
Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2010, alle voorgaande reglementen komen hiermee te
vervallen.
Doelstellingen van de club
Het plezier in motorrijden te verhogen door het een doel te geven. Om dit te bereiken zal er
in gezamenlijk verband activiteiten worden georganiseerd.
Vereniging
De club staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40.626152. De
statuten van Motorclub Wognum liggen op het secretariaat en kunnen worden opgevraagd.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, te weten: voorzitter, secretaris,
penningmeester en 2 bestuursleden. Deze worden telkens voor drie jaar gekozen.
Taken van de voorzitter
-

Uitschrijven en voorzitten van een vergadering
Zorg dragen voor vergaderruimte
Eventuele contacten buiten de club leggen en onderhouden
Controle op het nakomen van afspraken

Taken van de secretaris
-

Notuleren van de vergaderingen
Vastleggen van de afspraken
Bijhouden van de jubilea enz.
Bijhouden van de ledenadministratie en alles wat ermee samenhangt

Taken van de penningmeester
-

Beheer van de financiën
Jaarverslag van de financiën , een globaal overzicht van de activiteiten en een
begroting voor het komende jaar.

Om de continuïteit van de kennis in de club te handhaven is besloten dat de bestuursleden in
verschillende jaren aftreden. In de laatste Koppeling van het jaar worden de aftredende
bestuursleden bekend gemaakt en wordt de procedure gepubliceerd. In de algemene
ledenvergadering van het nieuwe jaar kunnen de nieuwe bestuursleden worden gekozen.
Alleen als er meerdere kandidaten zijn wordt er schriftelijk gestemd. Het bestuur wordt naar
wens versterkt door verschillende commissies.
Contributies
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a. De contributie kan door het bestuur ieder jaar aan het begin van het seizoen opnieuw
worden bepaald en zal in de Koppeling voorafgaande aan de algemene
ledenvergadering gepubliceerd worden.
b. Indien er op één postadres meerdere leden staan ingeschreven, wordt er slechts één
exemplaar van de Koppeling bezorgd en geldt er een lager lidmaatschapstarief voor de
overige gezinsleden.
c. De penningmeester zorgt voor de inning van de jaarlijkse contributie en stuurt bijtijds een
herinnering.
d. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden beëindigd door een brief of een e-mail aan het
secretariaat. Dit kan tot uiterlijk de algemene ledenvergadering aan het begin van het
nieuwe seizoen. Het clubblad ontvangt men tot het eind van het lopende seizoen en
derhalve vindt geen restitutie van de contributie plaats.
e. Bij opheffing van de club wordt het resterende deel van het vermogen van de club
verdeeld in gelijke delen onder degenen die op dat moment lid zijn en contributie hebben
betaald.
f. De Motorclub heeft een bankrekening. Het bestuur is rekeninghouder en de
penningmeester heeft de volmacht. Bij wijziging van het bestuur zullen indien
noodzakelijk, opnieuw ten behoeve van de volmacht de handtekeningen van het
dagelijks bestuur bij de bank worden geplaatst.
g. De Motorclub is lid van de LOOT en bij de MAG zijn we ondersteunend lid en betalen
daarvoor een bijdrage per lid per jaar.
Uitzetten ritten
a. Voor zover beschikbaar, wordt er van een gereden rit de routebeschrijving of het gps
bestand bewaard. Deze worden via de website of de mail beschikbaar gesteld aan de
leden.
b. Voor het uitzetten van ritten kent de club als tegemoetkoming in de kosten een
vergoeding per kilometer. De hoogte van de vergoeding wordt periodiek door het
bestuur vastgesteld en bedraagt 18 eurocent voor gewone clubritten en voor, door
het bestuur benoemde, buitengewone ritten 23 eurocent per kilometer. Eventuele
kosten voor het Kampeer- en het Eifelweekend worden naar ratio over de
deelnemers verdeeld en zijn doorberekend in de deelnamekosten.
c. Aan het begin van ieder seizoen wordt de activiteitenagenda vastgesteld en is het
bekend wie welke rit organiseren. Zodra de kilometers van deze ritten bekend zijn bij
de penningmeester, kan deze overgaan tot het uitkeren van de vergoedingen. Voor
het bepalen van het budget hanteert de penningmeester een ervaringsgetal op basis
van ritten gereden in het verleden.
Cadeaus e.d.
a. Bij geboorte een attentie en een kaart.
b. Bij jubilea € 7,50
c. Bij trouwen € 12,50.
d. Bij ziekte een kaart.
Opgave: melden aan het secretariaat
Algemene ledenvergadering
Ieder jaar aan het begin van het seizoen organiseert de club de algemene ledenvergadering.
Tussendoor wordt er naar behoefte door het bestuur en de diverse commissies vergaderd.
Informatie naar de leden
a. Informatie aan de leden vindt plaats via het clubblad “De Koppeling”, welke minimaal
6x per jaar verschijnt. De leden zorgen zelf ook voor kopij. Van iedere activiteit zorgt
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de betreffende organisatie voor een aankondiging vooraf in de Koppeling en een
verslag achteraf.
b. Daarnaast heeft de club een eigen website, deze valt onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur.
c. Leden wordt aangeraden om voor de meest actuele informatie de site te bezoeken.
Hier kan men de juiste informatie aantreffen voor een activiteit en kan men de
gewenste routes downloaden.
Bikkelcompetitie
Ter stimulatie van het deelnemen aan de door de club georganiseerde activiteiten kunnen de
leden punten verdienen voor de “Bikkelcompetitie”. Tijdens de algemene ledenvergadering
worden de “Bikkel van het jaar” en de “Buddy van het jaar” gekozen. De “Bikkel van het jaar”
is het zelf rijdende clublid met de meeste Bikkelpunten en de “Buddy van het jaar” is de
duopassagier met de meeste Buddypunten. De “Bikkel van het jaar” krijgt voor het komende
seizoen een wisselbeker met inscriptie mee naar huis en de “Buddy van het jaar” een leuke
passende verrassing.
Voor de Bikkelcompetitie worden de volgende regels gehanteerd:
De Bikkelcompetitie geldt alleen voor leden van Motorclub Wognum.
De verantwoordelijkheid van de Bikkelcompetitie ligt bij het bestuur.
Een actueel overzicht van de Bikkelcompetitie kan door de leden zelf worden
ingezien op onze website.
Voor aanvang van de eerste clubrit worden de kilometerstanden genoteerd en aan
het begin van de laatste clubrit de eindstand.
Clubleden die bij aanvang van de activiteit aanwezig zijn met de intentie om de rit te
rijden, krijgen hiervoor punten toegekend. De punten gelden ook als de aanwezigen
in gezamenlijk overleg besluiten, bijvoorbeeld wegens het weer, om de clubrit niet te
rijden.
Clubleden die een activiteit organiseren en daarvoor door het bestuur benoemd zijn
op de activiteitenkalender, hebben recht op de met de activiteit te verdienen
bikkelpunten. Ook als zij niet in de gelegenheid zijn om aan de eigen activiteit deel te
kunnen nemen.
Om het systeem transparant te houden hebben clubleden, die buiten de officiële data
om, een clubrit rijden of op verzoek ritten ter controle voorrijden of helpen uitzetten,
geen recht op punten voor de Bikkelcompetitie.
Het puntensysteem werkt als volgt:
Van iedere clubrit wordt de wortel getrokken van het aantal kilometers dat de rit
lang is. Dit getal is het aantal punten dat met de rit verdiend wordt.,
Voor overige clubactiviteiten worden 15 punten per activiteit toegekend, indien men
bij aanvang aanwezig is. Hierbij valt te denken aan vergaderingen, theorieavonden
en/of oefenen met de motor.
In geval van een gelijke positie op de bikkellijst, volgens bovenstaande berekening,
aan het einde van de Bikkelcompetitie, geven de totaal aantal gereden kilometers van
het betreffende seizoen de doorslag.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit twee gekozen leden en een reserve lid. Elke algemene
ledenvergadering wordt een zittend lid vervangen door het reserve lid en wordt er een nieuw
reserve lid gekozen. De kascontrolecommissie controleert 1x per jaar de boekhouding, nadat
de boeken door de penningmeester zijn afgesloten. De commissie wordt uiterlijk 2 weken
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voor de algemene ledenvergadering door de penningmeester uitgenodigd en legt tijdens
deze vergadering verantwoording over de controle aan de leden af.

Regels bij het rijden in groepen
a. Ga baksteensgewijs rijden.
b. Let op degene die achter je rijdt.
Zie je die niet meer ga dan langzamer rijden of stop op een daarvoor bestemde en
veilige plaats langs de route.
c. Houd voldoende afstand.
d. Vorm niet te grote groepen
e. In geval van calamiteiten ben je zelf verantwoordelijk.
De club kent geen enkele aansprakelijkheid.
f. Laat mensen met gelijke rijvaardigheid een groep vormen.
g. Zorg ervoor dat na een stop, voor bijvoorbeeld tanken, koffie en/of lunch, de groep
waarin je rijdt weer compleet is.
h. Rijd nooit boven je eigen kunnen.
Introducés
Motorrijders kunnen maximaal één keer per seizoen als introducé deelnemen aan een
ééndaagse activiteit. Indien zij vaker del willen nemen moeten zij lid worden. Voor deelname
aan meerdaagse activiteiten is het lidmaatschap verplicht, zowel voor de rijder als de
duopassagier.
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