MTC2004YOU
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Om een vereniging te laten functioneren hebben we in aanvulling op de
statuten (art.3 lid 1c) een huishoudelijk reglement opgesteld zodat iedereen
weet wat naast de statuten van hem of haar wordt verwacht en wat hij of zij van
ons mogen verwachten. Enerzijds is het een nadere uitwerking van hetgeen
reeds in de statuten is geregeld, anderzijds een aanvulling.

ALGEMEEN
Aansprakelijkheid:
MTC2004YOU en haar bestuur aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge
de wet, geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan
ook, aan een of meer leden, bestuursleden en/of introducés overkomen, of voor
schade aan eigendommen tengevolge van ongeval, diefstal, verlies, of andere wijze.
Deelname aan activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico. Ieder lid is zelf
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en draagt daarmee ook het
risico van dit handelen. Door leden veroorzaakte schade dient op de eigen
verzekering verhaald te worden. De vereniging heeft hiervoor geen verzekering
afgesloten.
MTC2004YOU heeft enkel een aanvullende collectieve ongevallenverzekering
(slechts uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden) afgesloten, alsmede een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

BESTUUR
In aanvulling op de artikelen 7 tot en met 10 van de statuten wijst het bestuur uit haar
leden een tourcommissaris, een clublocatiebeheerder, een webmaster en vicevoorzitter aan.
De tourcommissaris is namens het bestuur verantwoordelijk voor het in goede banen
leiden van door het bestuur en vrijwilligers georganiseerde tourritten. Hij is in
breedste zin het aanspreekpunt voor de als clubactiviteit georganiseerde tourritten.
De clublocatiebeheerder draagt namens het bestuur zorg voor alle faciliteiten die
nodig zijn voor het beheer van de locatie waar de club haar activiteiten organiseert.
Daarnaast draagt hij zorg voor de bezetting en het beheer van de kantine/bar
faciliteiten, alsmede de gewenste catering bij clubfestiviteiten. Hij onderhoudt de
contacten met de eigenaar van de clublocatie.
De webmaster draagt namens het bestuur zorg voor een actuele en up to date
website, die dient als informatie en communicatiekanaal tussen de leden en het
bestuur.
De vice-voorzitter neemt de taken waar van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Conform artikel 10 van de statuten vermeldt het Huishoudelijk Reglement het
maximumbedrag waarover de penningmeester bevoegd is om te beschikken. Het
bestuur stelt dit als volgt vast:
De penningmeester is bevoegd om te beschikken over het gehele saldo van de
bank- en of girorekeningen, met dien verstande dat uitgaven boven de 5% van de
jaarinkomsten (aan niet vooraf besproken clubactiviteiten met een maximum) vooraf
ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd c.q. in een bestuursvergadering
zijn besproken. Indien de uitgaven in enig jaar de jaarinkomsten dreigen te
overstijgen, meldt de penningmeester dit direct aan het bestuur.
Ter verantwoording en controle (art.11 statuten) draagt de penningmeester zorg voor
een inzichtelijke en gemakkelijk toegangbare administratie die eenvoudig
controleerbaar is. Tevens stelt hij jaarlijks de financiële jaarstukken op. De door en
tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen en benoemde controlecommissie
controleert de administratie en de opgestelde jaarstukken. Deze commissie brengt
verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene
Ledenvergadering verleent al dan niet op basis van dit verslag décharge aan het
bestuur voor het gevoerde beheer en besteding over en van de financiële middelen.

COMMUNICATIE
Algemeen:
Communicatie van en door het bestuur zal als duidelijk herkenbaar worden
gepresenteerd. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en alleen
het bestuur kan verplichtingen namens de vereniging aangaan.
MTC2004YOU distantieert zich van alle door individuele leden, op persoonlijke titel of
in naam van de vereniging zonder schriftelijke toestemming van het bestuur,
ondernomen acties, aangegane verplichtingen en geuite meningen ten aanzien van
MTC2004YOU binnen en buiten de vereniging.
Website:
Het officiële communicatiekanaal van de club is de website www.mtc2004you.nl.
Via deze site worden de Statuten en Reglementen van de MTC2004YOU, alsmede
alle clubactiviteiten en bestuursmededelingen gecommuniceerd.
Contact:
Kontakten met de club verlopen via het secretariaat/de secretaris van de vereniging,
zie de beschrijving in de statuten onder bestuur. Het officiële emailadres van de
vereniging is mtc2004you@hotmail.com. Hier kunt u al uw opmerkingen en / of
vragen kenbaar maken.
Bijzondere gebeurtenissen:
In het geval van bijzondere gebeurtenissen (bijv. ziekte, overlijden etc) ten aanzien
van leden en/of aanverwanten communiceert en /of handelt het bestuur alleen na en
in overleg met de leden en of deze aanverwanten. Het bestuur handelt daarbij
zorgvuldig en met respect. Het bestuur onderneemt geen actie op eigen initiatief en
zonder afstemming. Dit om een gelijke behandeling van de leden te waarborgen,
misverstanden te voorkomen en geen expliciete verwachtingen te scheppen.

LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap, aanmelden:
De aanmelding voor het lidmaatschap van de club geschiedt door:
1. Invulling van het daartoe op de website aangeboden formulier dat volledig
ingevuld en verzonden moet worden.
2. Schriftelijke aanmelding bij de secretaris van de vereniging: eveneens door
invulling en verzending c.q. aanreiken van het daartoe bestemde
inschrijfformulier.
Bij het aangaan van het lidmaatschap is men verplicht zich op de hoogte te stellen
van de inhoud van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Tourreglement.
Deze zijn beschikbaar op de website www.mtc2004you.nl of op aanvraag
beschikbaar bij de secretaris van de vereniging.
Lidmaatschap, ingangsdatum:
Het lidmaatschap is van kracht na goedkeuring door het bestuur en nadat de
verschuldigde bedragen, inschrijfgeld en contributie, zijn bijgeschreven op de
bankrekening van de vereniging.
Lidmaatschap, inschrijfgeld:
Na het aanmelden als lid van MTC2004YOU wordt u ingeschreven als lid. Het
éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is binnen 30 dagen na inschrijving
verschuldigd. Het nieuwe lid dient hiervoor zelf zorg te dragen door het (te laten)
bijschrijven op de bankrekening van de vereniging 14.00.29.702, t.n.v.
MTC2004YOU te Venray. Een eenmaal uitgeschreven lid dient zich opnieuw in te
schrijven en is daartoe wederom inschrijfgeld verschuldigd.
Lidmaatschap gedurende het lopende jaar:
Aspirant-leden die zich in de loop van het jaar aanmelden als lid van MTC2004YOU
zijn naast het inschrijfgeld ook contributie verschuldigd volgens het volgende
schema:
- Inschrijving tot en met 30 juni:
Volledige jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage
- Inschrijving 1 juli tot en met 30 sept.: 2/3 van de lidmaatschapsbijdrage
- Inschrijving vanaf 1 oktober:
Geen lidmaatschapsbijdrage lopende jaar
Lidmaatschapsbijdragen / contributie:
De hoogte van de jaarlijkse contributiebijdrage wordt jaarlijks, op voordracht van het
bestuur, door de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.
Deze bedraagt € 30,00. Tijdens de jaarlijks in januari te houden ALV wordt de nieuwe
bijdrage voor het daarop volgende jaar vastgesteld.
De contributie dient jaarlijks vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het
lidmaatschapsjaar te worden voldaan.
Leden die ten tijde van de ALV de contributie voor het lopende jaar nog niet hebben
voldaan hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal 1 jaar.

Er vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van verschuldigde
lidmaatschapsbijdragen bij tussentijdse (al dan niet vrijwillige) beëindiging van het
lidmaatschap.
Leden die na een 1ste en 2e herinnering ter betaling van de contributie per 1 maart
van enig jaar niet aan hun lopende contributieverplichtingen hebben voldaan worden
per 1 maart van dat jaar uitgesloten van alle clubactiviteiten, totdat aan de
contributieverplichting is voldaan. Is per 1 december van het lopende jaar nog niet
aan de contributieverplichting voldaan dan wordt het lidmaatschap, conform de
statuten (art. 5 lid 3), door het bestuur automatisch beëindigd.
Lidmaatschap, opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap door de leden dient schriftelijk, voor 1 december
van het lopende verenigingsjaar, te geschieden bij de secretaris van de vereniging.
Indien een lid hieraan niet heeft voldaan, is voor het daaropvolgende verenigingsjaar
de volledige contributie verschuldigd.

CLUBACTIVITEITEN
Algemeen:
De leden van MTC2004YOU dienen zich ten tijde van clubactiviteiten te houden aan
algemeen erkende maatschappelijke waarden en normen. Bij het aanwenden van
geweld, onjuiste bejegening of anderszins gedrag in strijd met algemene waarden en
normen kan het bestuur leden uitsluiten van (verdere) deelname aan
clubactiviteit(en).
Opgave deelname aan activiteiten:
Opgave voor activiteiten (o.a. tourritten, feestavonden en weekenden) wordt
uitsluitend per mail (o.a. via activiteit aanmeldknop op de website) of via schriftelijke
aanmelding bij de secretaris geaccepteerd. Bij activiteiten met een beperkt aantal
plaatsen geldt de volgorde van schriftelijke- of inschrijving per mail.
Betalingen voor betreffende activiteiten dienen vóór de, via de website,
gecommuniceerde sluitingsdatum te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer:
14.00.29.702 t.n.v. MTC2004YOU. Houd hierbij rekening met overboekingsdagen.
Sluitingsdatum staat altijd op www.mtc2004you.nl vermeld.
Tourritten:
Tourreglement:
Deelnemers aan tourritten dienen zich op de hoogte te stellen van, en te houden
aan, het vastgestelde tourreglement.
Leden die zich niet aan het toerreglement houden en daardoor de veiligheid van
henzelf en anderen in gevaar brengen zullen hierop aangesproken worden. Dit kan
tijdens een rit zijn, maar ook erna. Wanneer het desbetreffende lid zich dan nog niet
aan het toerreglement houdt zal het bestuur dit in de komende bestuursvergadering
bespreken en passende maatregelen treffen.
Dit reglement is beschikbaar op de website www.mtc2004you.nl

Organisatie Tourritten:
Naast door het bestuur te organiseren tourritten wordt de leden gevraagd op
vrijwillige basis jaarlijks enkele tourritten te organiseren. Tourritten zijn clubactiviteiten
en worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur, meer specifiek
het bestuurslid dat de taak van tourcommissaris op zich heeft genomen.
Bij het organiseren van een tourrit moet met het volgende rekening gehouden
worden:
- De organisator(en) zorgen voor minimaal 3 voorrijders;
- Minimaal 2 weken voor aanvang wordt de informatie over de tourrit
gecommuniceerd met de tourcommissaris. Vertrektijd, lengte tour, eventueel
GPX en/of ITN-bestanden, pauzeplaatsen, overige van belang zijnde
informatie. De tourcommissaris zorgt voor plaatsing op de website door de
web-master.

Deelnamevoorwaarden / verboden:
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die meerijdt in clubverband, moet in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs en geldige verzekeringspapieren voor de
deelnemende motor. Heeft hij/zij deze niet in zijn/haar bezit dan wordt het hem/haar
geweigerd om mee te rijden.
Het nuttigen van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
voor, of tijdens tourritten is ten strengste verboden. Bij constatering worden
betreffende leden direct uitgesloten van verdere deelname aan de tourrit.
Aan- en afmelden:
Aanmelden geschiedt via de website of mededeling aan de secretaris. Aanmelden
kan en mag onder voorbehoud. Afmelden voor tourritten dient te geschieden bij de
tourcommissaris.
Eventueel beschikbare GPS-bestanden, in GPX en/of ITN formaat kunnen slechts
door deelnemers via dropbox worden gedownload en/of bij de tourcommissaris per
mail worden opgevraagd.
Introducés:
Deelname van introducés tijdens tourritten is toegestaan. Zij betalen hiervoor de aan
de club een vergoeding van € 5,00, af te dragen aan een van de aanwezige leden
van het bestuur, bij voorkeur de penningmeester.
Groepsgrootte en veiligheid:
Er wordt gereden met een maximale groepsgrootte, inclusief voorrijder, van 12
motoren. Zowel de voorrijder als achterrijder dragen een duidelijk herkenbaar
veiligheidsvest van MTC2004YOU. De club draagt zorg voor de veiligheidsvestjes en
een eenvoudige verbanddoos met de meest noodzakelijke hulpmiddelen bij geval
van ongeval. Per tourrit dienen minimaal drie voorrijders beschikbaar te zijn, te
organiseren/benaderen door de organisatoren van de betreffende tourrit.
Afgelasten tourritten
Bij onvoldoende aanmelding van vrijwilligers voor tourritten kan het bestuur geplande
tourritten binnen het vastgestelde tourschema afgelasten.

Afgelastingen vanwege (weers)omstandigheden is voorbehouden aan de
tourcommissaris. Deze bepaalt in overleg met de organisatie definitief of een tourrit
als clubactiviteit doorgang vindt of niet.

Clubavonden:
Clubavonden worden maandelijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand van
20.00 – 24.00 uur. De Clubavond is toegankelijk voor leden en hun gezinsleden,
introducés en aspirant leden. De clubavonden zijn vrij toegankelijk. Hiervoor is geen
opgave noodzakelijk.

Feestavonden en Weekenden:
Opgave/deelname:
Opgave geschiedt zoals gesteld onder activiteiten.
Met name voor weekenden kan gelden dat er slechts beperkte deelname mogelijk is.
Volgorde van inschrijving is dan bepalend. Indien de vereiste bijdrage voor de
betreffende activiteit niet tijdig op de rekening van de club is bijgeschreven vervalt de
opgave.
Introducés:
Introducés zijn toegestaan. Voor gezinsleden geldt geen beperking. Voor overige
introducés geldt een beperking van 1 introducé per lid. Meerdere introducés per lid
worden alleen toegestaan in overleg met het bestuur.
Voor introducés gelden dezelfde regels als voor leden, met dien verstande dat er een
toeslag geldt voor de bijdrage voor deelname aan de betreffende activiteit. Deze
toeslag wordt per activiteit bepaald door het bestuur en gecommuniceerd via de
website.
Bijdragen:
Voor feestavonden en weekenden geldt een eigen bijdrage. Deze bestaat voor leden
uit de dekking voor de werkelijke kosten. Voor introducés geldt een beperkte opslag
ter dekking van de overige clubkosten.
Indien de vastgestelde bijdrage voor de betreffende activiteit niet voor de
gecommuniceerde einddatum op de rekening van de club is bijgeschreven vervalt de
opgave.
Afzegging bij activiteiten, weekenden:
Indien men voor een activiteit verstek moet laten gaan vindt geen restitutie plaats van
de betaalde bijdragen. Restitutie vindt alleen plaats als:
Er nog geen externe verplichtingen zijn aangegaan;
De leverancier of externe relatie bereid is om de kosten niet in rekening
te brengen.
Indien geen restitutie gegeven wordt mag het betreffende clublid een ander clublid
aan de activiteit laten deelnemen. Hij/zij zal dan zelf met het andere clublid afspraken
moeten maken omtrent de verrekening van de vergoeding/bijdrage. Ook mag de
betreffende persoon een introducé (onder betaling van de extra opslag aan de club)
in zijn plaats laten deelnemen aan die activiteit.
Het bestuur c.q. de club is geen partij in de onderlinge verrekening.

Het bestuur adviseert haar leden om voor de deelname aan weekenden een
(doorlopende) annuleringsverzekering af te sluiten, om bij verhindering de betaalde
kosten te kunnen verhalen. Het verhaal op de verzekering, is een actie die het clublid
zelf zal moeten initiëren. Het bestuur, MTC2004you is ook hierin geen partij.
In de gevallen waarin deze regel niet voorziet beslist het bestuur over het al dan niet
restitueren van ontvangen bijdragen.
Clubruimte:
Rookverbod:
In de clubruimte is het niet toegestaan om te roken.
Afrekening consumpties:
Consumpties kunnen niet contant worden afgerekend. Betaling geschiedt met
munten. De munten kunnen worden gekocht bij de door het bestuur aangewezen
vrijwilligers (barcommissie).
Alcohol:
Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
De barcommissie is gemachtigd om naar eigen inzicht de verstrekking van
alcoholische dranken te weigeren.

HARDHEIDSCLAUSULE
In de gevallen waarin de statuten en reglementen van de vereniging niet voorzien
beslist het bestuur.

AFSLUITING
Dit Huishoudelijk Reglement kan worden aangehaald als HR MTC2004YOU.
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 13 Maart 2017 te Venray,
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R. Hout

