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Vespa Club Gent-Leie – huishoudelijk reglement
versie 2018.1 – laatste update 07/01/2018
Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en
kandidaat-leden het bestuur van Vespa Club Gent-Leie (VCGL) van alle verantwoordelijkheid
in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.
Indien een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement verschijnt, geduid op de eerste
pagina, vervangt dit alle voorgaande versies.

LID WORDEN VAN VESPA CLUB GENT-LEIE
Binnen de club wordt onderscheid gemaakt tussen “rijdende” en “steunende” leden.
Steunende leden betalen hetzelfde lidgeld als rijdende leden, mogen aanwezig zijn op
ledenvergaderingen (weliswaar zonder recht tot deelname aan stemming) en zijn welkom
op niet-rijdende evenementen (vb. jaarlijkse ledenevenement).
Rijdende leden worden nog verder onderverdeeld in “werkende” en “toegetreden” leden:
een lid wordt als werkend lid aanzien door zijn/haar aanwezigheid op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de vzw. Dit geeft recht tot deelname aan stemming op de
daaropvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering of op een (uitzonderlijke) bijzondere
ledenvergadering. Een toegetreden lid kiest ervoor niet aanwezig te zijn op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering en heeft dezelfde rechten en plichten als een werkend lid,
weliswaar zonder stemrecht.
Rijdend lid worden van de club kan onder volgende voorwaarden:
• In het bezit zijn van een ‘Vespa, Bajaj, Lambretta of LML’, handgeschakeld ofwel
automatisch.
• In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of
bromfietsen. Hieronder vallen: het rijbewijs; inschrijvingsbewijs en
gelijkvormigheidsattest voor motorfietsen, ofwel het gelijkvormigheidsattest voor
bromfietsen; en de verzekering (groene kaart).
• Het respecteren van de verkeerswetgeving met in het bijzonder:
o Het stoppen voor rode verkeerslichten tijdens een rondrit ook al splitst de
groep zich hierdoor op;
o Het dragen van een gekeurde helm door bestuurder en passagier, alsook in
regel zijn met de huidige wetgeving betreffende handschoenen, lange broek,
lange mouwen en schoenen die de enkels beschermen;
o Het opvolgen van de instructies van de begeleiders/wegkapiteins;
o Het ten allen tijde blijven rijden achter de wegkapitein die voorop rijdt.
U kan ook rijdend lid worden bij Vespa Club Gent-Leie als bijrijder (passagier). Hiervoor dient
eerst iemand uit het gezin te zijn aangesloten als lid, en te voldoen aan de regels die
voorgaand werden vermeld. Het lidgeld voor een bijrijder is hetzelfde als voor een rijdend
lid.
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Om lid te worden vult u het inschrijvingsformulier correct in op de website. Het invullen en
versturen van het inschrijvingsformulier wordt aanzien als een handtekening “voor akkoord”
met dit huidhoudelijk reglement.
Vervolgens stort u het jaarlijks lidgeld op BE11 0682 4354 0048 met vermelding van uw
naam en “lidgeld VCGL”. Lidgeld loopt steeds per kalenderjaar ( 01/01 tot 31/12 ). Vanaf 1
november zijn de inschrijvingen open voor het volgend kalenderjaar. Wie na de jaarlijkse
algemene ledenvergadering (eind januari) zijn/haar lidmaatschap niet heeft verlengd, wordt
uit de ledenlijst geschrapt, ontvangt geen berichten meer en is niet meer welkom op
besloten activiteiten.
Uw gegevens worden opgenomen in de ledenlijst. Iedereen wordt via het opgegeven
mailadres op de hoogte gehouden van de activiteiten en van clubmededelingen.
Indien in de loop van het jaar er een wijziging is van uw persoonlijke gegevens, wordt u
verzocht deze kenbaar te maken aan het secretariaat van de vereniging via
info@vespaclubgentleie.be.

UITSLUITING VAN LIDMAATSCHAP
Het bestuur van Vespa Club Gent-Leie vzw behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot
lidmaatschap te weigeren. In dit geval zal voor het geval het lidgeld reeds betaald werd, dit
worden teruggestort. Vespa Club Gent-Leie dient hierover geen verantwoording te geven.
Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur beslissen
een lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Het
uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten
georganiseerd door Vespa Club Gent-Leie vzw. In gevallen waar statuten of dit reglement
niet in voorzien, beslist het bestuur.
Wij heten u, namens het bestuur, graag welkom bij Vespa Club Gent-Leie!

EXTRA’S
Vespa Club Gent-Leie is een vzw. Wie dat wil, kan de statuten hierover inkijken op
eenvoudige vraag bij één van de bestuursleden.

WET OP DE PRIVACY
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 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
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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.
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