Vespaclub Il Triangolo D'Oro
vzw

Huishoudelijk Reglement Vespaclub Il Triangolo D'Oro vzw
Artikel 1
Elk lid is in het bezit van een scooter; Vespa, Lambretta of LML, ofwel handgeschakeld ofwel
automatisch. Elk lid is in regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende
motor- of bromfietsen.
Hieronder vallen: het rijbewijs; inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidattest (na 1972) voor
motorfietsen, ofwel het gelijkvormigheidattest (na 1972) voor bromfietsen en de verzekering
(groene kaart).
Elk lid respecteert de verkeerswetgeving met in het bijzonder: Het stoppen voor rode
verkeerslichten tijdens een rondrit ook al splitst de groep zich hierdoor op. Het dragen
van een gekeurde helm door bestuurder en passagier.
Elk lid volgt de clubrichtlijnen opgenomen in het addendum van dit huishoudelijk reglement
‘Veilig en vlot samen met de vespa op weg’. (zie bijlage)
Het opvolgen van de instructies van de begeleiders/wegkapiteins. Het ten allen tijde blijven
rijden achter de wegkapitein die voorop rijdt.

Artikel 2
Elk lid heeft het inschrijvingsformulier correct ingevuld en ondertekend, en gemaild naar de
clubsecretaris met adres : triangolodoro@outlook.com
Ook het niet-ondertekend mailen van het ingevuld inschrijvingsformulier wordt aanzien als een
handtekening, voor akkoord.
U kan het inschrijvingsformulier ook opsturen per post naar het in het document vermelde adres.
Uw lidgeld loopt steeds per kalenderjaar (1/1 tot 31/12).
Het lidgeld voor 1 vesparijder is 20 Euro. Het lidgeld voor een passagier is hetzelfde als voor een
rijdend lid. Voor passagiers jonger dan 18 jaar bedraagt het lidgeld 10 Euro p.p.
In de bijdrage van het lidgeld is 5 Euro lidgeld voor Vespa Club Belgium, inbegrepen. Ledengegevens
worden opgenomen in de ledenlijst, en uitsluitend gebruikt voor clubdoeleinden. Op eenvoudig
verzoek aan het secretariaat kan een lid zijn of haar gegevens laten aanpassen.
Leden worden via e-mail en via de clubwebsite op de hoogte gehouden van de clubmededeling en activiteiten. Wie geen mailadres opgeeft, wordt per brief op de hoogte gehouden. U mag een foto
van uzelf en uw scooter bijvoegen om op de website te plaatsen onder de rubriek, leden.
U kan de foto ook doormailen naar het secretariaat.
De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs
verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de
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persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de
privacy genoemd).
U heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U
kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres van de
vereniging.
Met het oog op een volledige ledenservice, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan
handelaars met wie wij samenwerken en die korting geven aan aangesloten leden.
Deze info mogen zij louter gebruiken ter controle van het lidmaatschap en niet voor
publiciteitsdoeleinden.
Uw gegevens zullen nooit doorgegeven worden voor marketing- of andere publicitaire doeleinden.
Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.
U stort het jaarlijks lidgeld op BE94 0688 8944 met vermelding van uw naam en lidgeld.
Gelieve de hernieuwing van het jaarlijks lidgeld uiterlijk op 1 januari over te schrijven. Door
het uitvoeren van deze twee stappen gaat u akkoord met dit huishoudelijk reglement. Zo snel
mogelijk nadat de clubsecretaris uw inschrijving en bijdrage ontvangen heeft, stuurt zij een
mail ter bevestiging van uw lidmaatschap.
De lidkaarten en VC België worden bezorgd
door afgifte op de verschillende clubactiviteiten.

Artikel 3
Vespaclub Il Triangolo D'Oro VZW behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot lidmaatschap te
weigeren. In dit geval zal voor het geval het lidgeld reeds betaald werd, dit worden teruggestort. Bij
wangedrag of het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan Vespa Club Triangolo D'Oro VZW
beslissen een lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld.

Artikel 4
Vespa Club Il Triangolo D’Oro is een vzw. Wie dat wil, kan de statuten hierover inkijken op
eenvoudige vraag bij één van de bestuursleden, ze online opvragen op onze clubwebsite of op de
website van het Belgisch Staatsblad.
Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en kandidaat-leden
het bestuur van Vespa Club Il Triangolo D'Oro VZW van alle verantwoordelijkheid in geval van
ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.

Artikel 5
Dit huisho udelijk reglement treedt in werking op 16 november 2009.
Dit huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van
ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur en wordt jaarlijks opnieuw besproken op
de algemene vergadering.

Gedaan te Aalst, op 16 november 2009
Voor de raad van bestuur
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