YAMAHA YZF

CLUB

Huishoudelijk reglement
Algemene bepalingen
Artikel 1
De vereniging draagt formeel de naam ‘Yamaha YZF/R Club’ en is bij notariële akte opgericht op
15-05-1999 te Vianen. De organisatie is gevestigd te Oosteind.
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
• het bevorderen en onderhouden van een goede verstandhouding en goede contacten
• tussen de leden.
• het organiseren van evenementen o.a. gezamenlijke toertochten, motortreffens, bezoeken van
dealers en fabrikanten, het steunen van goede doelen.
• het onder de aandacht brengen van deze evenementen bij de leden, het geven van
voorlichting en het bijeen brengen van leden.
• het uitwisselen van technische kennis omtrent de Yamaha YZF/R-motorfiets
• alle overige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Leden
Artikel 3
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:
a. gewone leden
b. buitengewone leden
c. ereleden
d. donateurs en begunstigers
a. Gewone leden
Gewone leden zijn leden die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als lid zijn toegelaten.
Een lid moet bij aanmelding in het bezit zijn van een Yamaha YZF/R of een motorfiets waarvoor bij de
bouw gebruik is gemaakt van het motorblok van een Yamaha YZF/R motorfiets.
b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn leden die het doel van de vereniging onderschrijven en de vereniging
behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals aangegeven in Artikel 2 van het huishoudelijk
reglement. Buitengewone leden worden zonder tussenkomst van de Algemene Ledenvergadering
door het bestuur benoemd en hebben alle rechten van de leden zoals genoemd in Artikel 8.
c. Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder hebben ingezet voor de organisatie en door de
Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd. Op de
ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen jegens de vereniging met betrekking tot de contributie,
zij hebben echter wel alle rechten van de leden zoals genoemd in Artikel 8.
d. Donateurs en begunstigers
Donateurs en begunstigers zijn natuurlijke personen die de organisatie op verschillende wijze
financieel steunen. Donateurs en begunstigers hebben niet dezelfde rechten als de leden zoals
genoemd in Artikel 8.
Artikel 4
Door het lidmaatschap van de organisatie verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel
van de organisatie na te streven en mee te werken aan het middel ter bevordering van dit doel.
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Artikel 5
De aanmelding geschiedt door een aanmeldingsformulier in te vullen en getekend met plaats en
dagtekening aan de penningmeester te versturen.
Artikel 6
De contributie wordt elk jaar nader bepaald door het bestuur. Dit bedrag wordt door middel van een
automatische incasso afgeschreven of kan door de leden zelf aan het begin van het kalenderjaar
worden overgemaakt. Leden die zich de laatste 3 maanden van het kalenderjaar aanmelden als lid
betalen slechts de helft van de contributie.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke/per email/opzegging door het lid, tenminste 1 maand voor het einde van het
lopende kalenderjaar. Een opzegging bevat altijd een lidnummer en een dagtekening.
b. schriftelijke/per email/ opzegging door het bestuur, tenminste 1 maand voor het einde van
het lopende kalenderjaar. Een opzegging bevat altijd een lidnummer en een dagtekening.
c. royement, bijvoorbeeld een besluit van het bestuur als een lid niet aan de financiële
verplichting krachtens dit reglement voldoet.
d. overlijden.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar blijft de volledige jaarlijkse
contributie verschuldigd.
Indien opzegging door het lid of door het bestuur niet tijdig heeft plaatsgehad, dan wordt het
lidmaatschap automatisch met 1 kalenderjaar verlengd, met behoud van de verschuldigde contributie.
Artikel 8
Alle leden hebben hierna te noemen rechten en plichten.
a. bij toetreding als lid hebben zij recht op een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
b. zij hebben het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten/evenementen.
c. zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat dit heeft
ingediend. Indien het voorstel, de klacht of wens tevens de andere leden treft, zal het resultaat
van debehandeling en/of het onderzoek tevens op korte termijn aan de andere leden worden
gecommuniceerd.
d. zij hebben de plicht om adreswijzigingen door te geven aan het bestuur.
e. zij hebben de plicht tot het tijdig betalen van de contributie.
f. zij hebben de plicht tot het naleven van de reglementen van de organisatie.
Het bestuur
Artikel 9
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden: een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Allen zijn meerderjarig. De benoeming van een bestuurslid is voor een periode van
maximaal 6 jaar. Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd voorzitter en/of secretaris en/of
penningmeester zijn. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar (met inachtname van de
maximale periode van 6 jaar).
Artikel 10
De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en gekozen uit de gewone
leden (wanneer tweederde van de leden aanwezig is) met volstrekte meerderheid van stemmen.
Wanneer er geen meerderheid van stemmen is, wordt de benoeming uitgesteld tot de volgende
Algemene Ledenvergadering. Bij deze stemronde beslist de meerderheid.

YAMAHA YZF

CLUB

Artikel 11
Het bestuur vertegenwoordigt de organisatie in en buiten rechte. Het bestuur kan andere leden
inschakelen voor bepaalde commissies. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 2
gezamenlijk handelende bestuursleden.
Artikel 12
De voorzitter, secretaris en penningmeester en overige bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.
Het voltallig bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen
worden uitgesteld. Het bestuur deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.
Taken van de voorzitter:
a. leiding geven en toezicht houden op ontwikkelingen binnen de club.
b. woordvoerder zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een
ander bestuurslid heeft overgedragen.
c. de vergaderingen bijeenroepen.
d. zorgen voor bekendmaken van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
reglementen.
Taken van de secretaris:
a. het notuleren van de bestuursvergaderingen.
b. het archief beheren, de secretaris is in naam van het bestuur verplicht de onder hen
besturende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijk staat te brengen
en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van deze documenten.
Taken van de penningmeester:
a. de gelden van de organisatie beheren.
b. zorgen voor het innen van aan de organisatie toekomende gelden en zorgdragen voor alle
door het bestuur en de Algemene Vergadering goedgekeurde uitgaven.
c. verslag van de financiële toestand uitbrengen in de Algemene Ledenvergadering.
d. het maken van een begroting.
e. het bijhouden van een ledenlijst.
Artikel 13
Het bestuur is belast met de uitvoering van alle geldig genomen besluiten van de Algemene
Ledenvergadering en met de behartiging van de belangen van de club.
Artikel 14
Het bestuur vergadert tenminste eens per 2 maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster, met
uitzondering van de maand augustus. Daarnaast vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter of
tenminste drie leden van het bestuur dit wensen.
Artikel 15
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. Wanneer er een vacature in het bestuur is, wordt
deze zo snel mogelijk ingevuld. Een bestuur bestaat overeenkomstig Artikel 9. echter altijd uit
tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Artikel 15a
Elk lid kan zich opgeven als nieuw bestuurslid wanneer er een plek beschikbaar komt in het bestuur.
Een kandidaat bestuurslid moet in het bezit zijn van een Yamaha YZF/R of een motorfiets waarvoor
bij de bouw gebruik is gemaakt van het motorblok van een Yamaha YZF/R motorfiets. Indien men
overstapt op een ander merk of ander type motorfiets is artikel 16 van toepassing.
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Artikel 16
Indien een lid van het bestuur of van de vereniging naar oordeel van de overige bestuurders in
ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de
vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid te schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode
van maximaal 6 maanden. Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen
met tenminste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend).
Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het (bestuurs)lid medegedeeld. Indien
een (bestuurs)lid is geschorst, is beroep mogelijk op de Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering
Artikel 17
Het bestuur schrijft 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit, die plaats vindt halverwege
het kalenderjaar. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering verantwoordt het bestuur zich voor het
beleid dat het in het afgelopen jaar heeft gevoerd, en tevens legt het bestuur een begroting ter
goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 18
Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit als het daartoe een verzoek krijgt dat is
ondertekend door tenminste vijf leden.
Artikel 19
Het bestuur stelt de agenda en de stukken voor een Algemene Ledenvergadering tenminste 2 weken
van te voren per post of e-mail ter beschikking aan alle leden en donateurs.
Artikel 20
De Algemene Ledenvergadering bezit de bevoegdheden die haar in dit reglement zijn toegekend.
Artikel 21
De Algemene Ledenvergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit anders is
geregeld in dit reglement.
Overige bepalingen
Artikel 22
Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden in een Algemene Vergadering, indien de
desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet
tenminste 4 weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.
Artikel 23
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin
dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Artikel 24
De ondergetekenden, effectieve leden, vormen samen de raad van bestuur in hun vermelde
hoedanigheden van bestuurder.
Aldus opgemaakt in 5 exemplaren, te Oosteind op 19 november 2008.
Wil van Nunen, Algemeen voorzitter.
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