Huishoudelijk Reglement Peugeot GTi Club Nederland
Inleiding
Dit Huishoudelijk Reglement van de Peugeot GTi Club Nederland bestaat uit 2 delen ; een
deel met wettelijke bepalingen die worden voorgeschreven door de Nederlandse wet en
een deel met overeengekomen bepalingen die door het Bestuur van de Club zijn en
worden vastgesteld. Vanzelfsprekend mogen de overeengekomen bepalingen niet in
strijd zijn met de wet en / of de wettelijke bepalingen.
Dit Reglement beschrijft alle wettelijke en overeengekomen bepalingen die worden
gehanteerd binnen de Peugeot GTi Club Nederland. Het kan zijn dat dit reglement op een
bepaald moment wordt herzien, in welk geval de nieuwe versie hier gepubliceerd zal
worden ter kennisname aan bestuur en leden.

1. Wettelijke Bepalingen
De Vereniging
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen( de leden ), die
volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken. Dit doel mag niet zijn
het maken van winst ter verdeling onder de leden. Een vereniging mag dus wel winst
maken, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel .

Hoogste Macht
De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waarin in
principe ieder van de leden ten minste één stem heeft. Deze Algemene Ledenvergadering
benoemt het bestuur uit haar midden. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse
gang van zaken in de vereniging.

Statuten
In de statuten worden de belangrijkste regels van de vereniging vastgelegd. Als de
vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten
worden opgenomen:







de naam en de plaats van vestiging
het doel
de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering
de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariële akte is opgericht, is
ook een notariële akte vereist. Naast statuten wordt er door verenigingen een
huishoudelijk reglement gehanteerd, waarin de meer specifieke regels voor de vereniging
zijn opgenomen.

Aansprakelijkheid Algemeen
De bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ( wat onze
Club is ) zijn wettelijk gezien een rechtspersoon en daarmee niet aansprakelijk voor de
verplichtingen van de vereniging, ook niet na ontbinding en faillissement.
Bestuurders van rechtspersonen ( wat onze Club dus is ) zijn in beginsel niet met hun
privé vermogen aansprakelijk omdat zij handelen namens de rechtspersoon. Bestuurders
kunnen echter op grond van verschillende wettelijke bepalingen persoonlijk worden
aangesproken voor handelingen van de rechtspersoon waarvan zij bestuurder zijn. Naast

Huishoudelijk Reglement Peugeot GTi Club Nederland

de bestuurders kan de persoonlijke aansprakelijkheid ook gelden voor ‘feitelijke’
bestuurders ; personen die het beleid van de rechtspersoon mede hebben bepaald, alsof
zij bestuurders waren.
De persoonlijke aansprakelijkheid bestaat al direct na de oprichting van de rechtspersoon. De rechtspersoon moet na de oprichting direct worden ingeschreven in het
handelsregister. Gebeurt dit niet, dan is iedere bestuurder naast de rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling waardoor de rechtspersoon wordt
gebonden.

Aansprakelijkheid Bestuurders naar de Vereniging
Een bestuurder die zijn taak niet behoorlijk vervult, kan door de rechtspersoon die hij bestuurt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit.

Aansprakelijkheid Bestuurders naar Derden
Iemand die schade lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad door een rechtspersoon,
heeft 2 mogelijkheden om de schade te verhalen. Hij kan de rechtspersoon aansprakelijk
stellen en /of hij kan een bestuurder van de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk
stellen wanneer de onrechtmatige daad die bestuurder persoonlijk verweten kan worden.

Aansprakelijkheid Strafrechtelijk
De bestuurder van een rechtspersoon kan ook aansprakelijk worden gesteld voor een
strafbaar feit binnen de vereniging. Als de bestuurder van het strafbare feit op de hoogte
is en onvoldoende daadkracht toont bij het beëindigen of voorkomen hiervan, dan kan hij
als dader worden veroordeeld. Hiervoor is het niet nodig dat de bestuurder het strafbare
feit zelf heeft gepleegd of bevorderd.

Continuïteit
Verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze worden onder meer in de volgende gevallen ontbonden:
 als de algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen
 door het ontbreken van leden
 als gevolg van een faillissement
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2. Overeengekomen Bepalingen
Onderstaande bepalingen zijn besluiten uit de Bestuursvergaderingen in de loop der tijd.
Elk bestuurslid dient zich aan deze bepalingen te houden, tenzij anders wordt bepaald.
Deze bepalingen zijn door een bestuurslid te herroepen, waarna het gehele bestuur
gezamenlijk kan besluiten om de desbetreffende bepaling te wijzigen of zelfs geheel in te
trekken.

Aankondigingen evenementen :
Evenementen zullen zoveel mogelijk door het bestuur uiterlijk 4 weken voor aanvang
hetzij via een mailing, hetzij via het forum aan de leden aangekondigd worden. Bij
betaalde evenementen geldt een termijn van 2 maanden.

Snelheid tijdens Toertochten
De leden worden verondersteld te weten dat bij willekeurig welk evenement van de Club
overmatige snelheid en / of overig storend weggedrag of menselijk gedrag niet gedoogd
zal worden door het bestuur. Deze mededeling kan in de briefing ter plaatse voorafgaand
aan de toertocht worden herhaald.

Aansprakelijkheid
Elk lid van de vereniging is zelf financieel aansprakelijk voor schades die door zijn of haar
toedoen ontstaan tijdens de evenementen van de vereniging. Mocht blijken dat een lid
van de vereniging zich roekeloos gedraagt op de openbare weg, dan zal het lidmaatschap
van het desbetreffende lid per direct worden beëindigd.

Officiële Waarschuwingen
Indien een clublid zich niet houdt aan de wettelijke of overeengekomen bepalingen van
de vereniging, wordt er een schriftelijke officiële waarschuwing gestuurd naar dit clublid.
Mocht hetzelfde clublid zich opnieuw niet houden aan de wettelijke of overeengekomen
bepalingen van de vereniging, dan wordt er een tweede schriftelijke officiële
waarschuwing gestuurd naar dit clublid, en wordt zijn of haar lidmaatschap per direct
beëindigd.

Aanwezigheid Bestuur bij Evenementen
Bij elk evenement of toertocht van de vereniging, dienen ten minste 2 bestuursleden
aanwezig te zijn. Op deze manier is er altijd een bestuurslid aanwezig om het evenement
te begeleiden, en is er een tweede bestuurslid om leden van de vereniging op te vangen
bij vragen en/of overige zaken.

Afwezigheid Bestuurslid
Indien één van de bestuursleden langer dan 3 dagen onbereikbaar is, dient dit te worden
gecommuniceerd naar de overige bestuursleden. Op deze manier weet het bestuur dat er
vertraging kan ontstaan bij bepaalde zaken, en kan vooraf worden bepaald om dit
bijvoorbeeld ten tijde van de genoemde afwezigheidperiode bij een ander bestuurslid te
plaatsen.
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Lidmaatschap
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van
het boekjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname aan activiteiten van de
Vereniging is voorbehouden aan de volgende Peugeot modellen & types:











106 GTi, XSi, Rallye, 1.6 Sport, S16
205 GTi, CTi, Rallye, Gentry, Griffe, Turbo16
206 GTi, GT, S16, RC, CC (met 2.0 16V motor)
207 RC, Féline, Le Mans, CC (met 1.6 16 Turbo motor)
208 GTi
306 GTi, XSi, S16, 2.0 Cabrio
307 XSi, Féline, CC (met 2.0 16V 177pk motor)
308 GTi
309 GTi, GTi 16V
RCZ (met 1.6 THP motor)

Uitsluitend uitvoeringen met een benzinemotor worden toegelaten tot deelname aan de
Evenementen van de Club.
* speciale uitvoeringen zoals Dimma, FST, Le Mans en Gutmann zijn toegelaten zolang
de basis maar een GTi-achtige is zoals hierboven beschreven.
Bij beëindiging van het lidmaatschap, door welke reden ook, geschiedt geen restitutie
van betaalde contributies. Opzegging kan enkel geschieden door uiterlijk twee weken
voor het verstrijken van een kalenderjaar een schriftelijke kennisgeving, voorzien van
handtekening van het clublid op te sturen naar het secretariaat.

Geldmiddelen
De tarieven voor sponsoring & contributies zijn per 01-01-2014 als volgt vastgesteld : zie
onder ‘Sponsors’.

Contributie
De Contributie voor leden bedraagt met ingang van 1-1-2015 : € 50,00 per jaar. Voor
sommige evenementen zal een extra bijdrage aan de leden worden gevraagd.
Bij toetreding als nieuw clublid in een lopend verenigingsjaar wordt bij inschrijving tussen
1 januari en 1 juli het volledige contributiebedrag in rekening gebracht ; bij inschrijving
tussen 1 juli en 1 januari wordt de helft van het jaarlijkse contributiebedrag in rekening
gebracht.
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Sponsors :
 Platinum Sponsor ( actieve sponsoring ) houdt in dat u een hoofdsponsor wordt van
onze club. U plaatst 3 keer per jaar een A4 advertentie en een banner op ons forum.
Ook houdt dit in dat Uw bedrijf korting geeft op diverse producten of diensten aan onze
clubleden op vertoon van hun clubpas. Uw bedrijfsnaam wordt verbonden aan één van
onze meetings. En u mag 2 keer per jaar een A4 advertentie met onze nieuwsbrief
mee laten sturen. Tevens worden uw bedrijfslogo en uw bedrijfsgegevens en banner
geplaatst op de sponsorpagina van onze website. Platinum sponsor geldt per jaar en
biedt duidelijke extra’s boven de ander opties.
 Gold Sponsor ( actieve sponsoring ) houdt in dat het bedrijf een link op onze
internetsite krijgt. Uw bedrijf verleent korting op producten en / of diensten aan onze
clubleden op vertoon van hun clubpas. Tevens wordt er een vermelding gemaakt op de
sponsor-pagina op onze website. Heeft u gekozen voor de banner optie, dan wordt de
banner tevens in de sponsorpagina geplaatst. Gold sponsor is per maand mogelijk,
maar ook voor langere termijn.
 Silver sponsor ( passieve sponsoring ) houdt in dat Uw bedrijf korting geeft op
diverse producten of diensten aan onze clubleden op vertoon van hun clubpas. Als
tegenprestatie krijgt U een vermelding op onze internetsite. Uw voordeel: grotere
naamsbekendheid en omzetvergroting, zonder hier extra geld voor hoeven te betalen.
Ideaal voor bijvoorbeeld startende bedrijven of bedrijven die later naar actieve
sponsoring willen overstappen.
 Indien u kiest voor een actieve vorm van sponsoring ( Gold of Platinum ), mag u met
enige regelmaat ons Forum gebruiken om reclame te maken voor uw bedrijf of om
groupsbuys / inkoopactie’s op te starten. U kunt een account aanmaken op ons forum
met uw bedrijfsnaam.






De kosten van het plaatsen van een banner op onze website zijn:
Een banner op onze internet openingspagina kost € 11,50 per maand.
Een banner op ons forum kost € 22,50 per maand.
De kosten van Platinum sponsor zijn € 400,00 per jaar.
Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Bij start sponsoring in een lopend verenigingsjaar wordt het advertentietarief naar rato in
rekening gebracht. Aan het eind van elk verenigingsjaar wordt door de voorzitter contact
opgenomen met de sponsoren, om de sponsoring voor het opvolgende jaar vast te
stellen. De tarieven worden jaarlijks geëvalueerd door het bestuur, en gaan in bij het
eerstvolgende verenigingsjaar.
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Het Bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 1 Februari 2014 uit tenminste 5 leden : een Voorzitter, een Secretaris,
een Penningmeester, een Webmaster en een lid van de Evenementencommissie.

Verantwoordelijkheden Bestuursleden
Van elk bestuurslid wordt verwacht dat hij of zij minimaal 2 keer per week aanwezig is op
het Forum. Reden hiervoor is dat bestuursleden tevens moderator zijn op het forum en
dus verantwoordelijk zijn voor de inhoud van geplaatste posts, en omdat veel
bestuurszaken aangekondigd, gepland en afgehandeld worden op het bestuursforum.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Webmaster
Redactie & PR
Evenementencommissie

: Coördinatie, Sponsoring, Officiële documenten.
: Ledenbeheer, Mailings, Officiële documenten.
: Financiële verantwoordelijkheid, Clubkas, Begrotingen.
: Website & Forum.
: Redactie, PR en Clubgoodies.
: Planning, voorbereiding, organisatie en begeleiding van de
Evenementen

Vergoedingen bestuur
 Bestuursleden betalen geen contributie ; deze regeling gaat in vanaf het eerste volledige jaar dat ze bestuurslid zijn.
 Consumpties tijdens bestuursvergaderingen worden door de club vergoed.
 Benodigdheden voor het uitoefenen van de functie, zoals bv. kantoorartikelen worden
door de club vergoed. Vooraf dient overlegd te worden met de penningmeester om te
bepalen of de aankoop benodigd is en of hier budget voor is.
 Elk Bestuurslid ontvangt een vaste onkostenvergoeding per jaar die bestaat uit 2
gedeeltes : Het eerste deel ( 50 % ) ontvangt het bestuurslid aan het begin van het
clubjaar en hij betaalt daarna alle evenementen net als de clubleden. De hoogte van
de onkostenvergoeding wordt jaarlijks in December door het Bestuur bepaald voor het
volgende clubjaar en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene
Ledenvergadering. De onkostenvergoeding dient ter dekking van gemaakte kosten
door bestuursleden zoals reiskosten naar sponsoren, voorbereiden van evenementen
en telefoonkosten.
 Het tweede deel wordt aan het einde van het jaar uitgekeerd aan de bestuursleden ;
om voor dit deel van de vergoeding in aanmerking te komen dient het bestuurslid bij
ten minste 1 betaald evenement van de Club aanwezig te zijn geweest.
 De vergoeding van reiskosten naar een bestuursvergadering bedraagt € 0,10 per
kilometer enkele reisafstand naar de vergaderlocatie / per auto en wordt na afloop van
een bestuursvergadering uitbetaald door de penningmeester aan de bestuursleden die
daadwerkelijk hebben gereden ( i.v.m. carpoolers ).

Diverse vergoedingen
 Voor het uitzetten van een toertocht wordt een vergoeding van € 50,- uitbetaald.
 Voor het uitzetten van de twee toertochten ten behoeve van het weekend Duitsland
wordt een vergoeding van € 200,- uitbetaald.
 Voor alle andere vergoedingen dient vooraf met het Bestuur overlegd te worden.

Adresgegevens Peugeot GTi Club Nederland
Peugeot GTi Club Nederland
Kapt. H. v.d. Maadenstraat 1
4261 LA Wijk en Aalburg
Internet : www.peugeotgticlub.nl
E-mail : info@peugeotgticlub.nl

