Huishoudelijk Reglement Velocette Club Nederland
Vastgesteld in de ALV van 04-02-2012
Aangepast in de ALV van 08-02-2014
Algemeen
Dit huishoudelijk reglement is gekoppeld aan de statuten van de Velocette Club Nederland (=VCN) dd. 19 mei 1980.
De inhoud van het huishoudelijke reglement dient om praktische afspraken m.b.t. de vereniging vast te leggen.
Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door de leden tijdens de ALV gehouden op 4 februari 2012.
Leden
–zie statuten artikel 5 en 6
De VCN kent gewone leden en gezinsleden. Elk gewoon lid ontvangt periodiek het clubblad.
Gezinsleden zijn familieleden van een gewoon lid - woonachtig op hetzelfde adres. Zij hebben stemrecht, maar ontvangen
geen clubblad.
Naast het erelidmaatschap kent de VCN ook de benoeming tot “lid van verdienste” en “clubnestor.”
Juniorleden (tot 18 jaar) vertegenwoordigen de nieuwe generatie. Zij zijn aangemeld door een lid, worden vermeld op de
ledenlijst en zijn welkom voor deelname aan clubactiviteiten als gast van het betreffende lid.
Liefhebbers van het merk Velocette zijn welkom om lid van VCN te worden zonder in het bezit te zijn van een Velocette
motorfiets of blok.
Bestuur
–zie statuten artikel 8
Schema aftreden – kandidaten
Leden die toe treden tot het bestuur zijn bereid een periode van tenminste 2 jaar in functie te zijn.
Het bestuur hanteert een schema van aftreden ten gunste van het waarborgen van de continuïteit.
Bestuursleden treden jaarlijks af - zij stellen zich wel/niet herkiesbaar. In principe geldt een maximale aaneengesloten
zittingsduur van 6 jaar.
Bestuursleden zijn of gewoon lid of gezinslid.
Aanvulling op Bestuurstaken – zie statuten artikel 9 - 20
Voorzitter
De voorzitter onderhoudt contacten met bestuursleden van Velocette clubs wereldwijd.
Secretaris
De secretaris maakt samen met de voorzitter de agenda voor bestuursvergaderingen en de jaarvergadering.
De secretaris is verantwoordelijk voor registratie van de vereniging bij de Kamer van Koophandel.
De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Mutaties worden gemeld aan overige leden van het Bestuur
en de clubbladredactie. De bijgewerkte ledenlijst wordt jaarlijks met de ALV gepubliceerd.
Penningmeester
De penningmeester draagt zorg dat er een 2e man/vrouw geautoriseerd is om over de bankrekeningen te beschikken.
De penningmeester bewaakt wanbetalers en overlegt de namen van desbetreffende leden aan het bestuur.
Toercommissaris
De Toercommissaris is lid van het bestuur. Hij/zij treedt op als coördinator/ organisator van jaarlijkse toerevenementen.
De kalender wordt in overleg met overige bestuursleden samengesteld.
De toercommissaris verzorgt publicaties m.b.t. de toerevenementen in het clubblad en de clubwebsite.
Tijdens de ALV doet de toercommissaris verslag van het afgelopen jaar en presenteert de plannen voor het nieuwe jaar.
Media commissaris
De media commissaris is lid van het bestuur.
Hij/zij treedt op als beheerder van software in gebruik voor clubblad en website.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de website; bijgestaan door een werkgroep.
Hij/zij adviseert het Redactie team hoe optimaal gebruik te maken van IT.
Vergaderfrequentie
– zie statuten artikel 15
Het bestuur vergadert tenminste 3 keer per jaar- te weten:
direct voorafgaand aan de jaarvergadering
voor start clubritten programma
direct na einde ritten programma
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op de 1 ste zaterdag van de maand februari.
Betaling contributie
De jaarlijks verschuldigde contributie moet vóór 1 april van elk nieuw kalenderjaar overgemaakt zijn op de bankrekening
van de penningmeester Velocette Club Nederland. Hoogte van het contributiebedrag en het te gebruiken
bankrekeningnummer worden in elk verschijnend clubblad vermeld.
Het bestuur heeft het recht om bij niet op tijd betalen van de contributie de verzending van het clubblad te stoppen en via
opzegging het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen.
Lidmaatschapsbewijs
- zie statuten artikel 6 b. b
De secretaris zal elk kalenderjaar aan alle leden een nieuwe ledenlijst doen toekomen. Deze ledenlijst komt in de plaats

van de in art 6.B lid d van de statuten genoemde lidmaatschapskaart.
Vrijstelling Contributie – zie statuten artikel 6 a. b
De vrijstelling van contributie voor het erelid is ook van toepassing op de clubnestor en leden van verdienste.
Kascommissie
– zie statuten artikel 28
Een lid van de kascommissie wordt voor een periode van twee jaar gekozen. Wisseling binnen de commissie zal zodanig
plaats vinden dat elk jaar één nieuw commissielid aantreedt.
Leden van de kascommissie kunnen geen onderdeel uitmaken van het bestuur.
De financiële rapportage wordt tenminste 2 weken voor de jaarvergadering aan de kascommissie ter goedkeuring
voorgelegd.
Huisstijl
Alle correspondentie namens de VCN geschiedt op briefpapier voorzien van het “Velocette” logo.
Het “Velocette” logo is ook in groot formaat als spandoek met frame beschikbaar.
Deze is vooral bedoeld voor gebruik bij publieke evenementen.
Voor de leden is er de clubsticker – uitvoering zwarte ondergrond voorzien van bies en tekst “Velocette Club Nederland” in
goud.
Het clubblad “de Visstaart” verschijnt met goudgeel omslag met op de voorzijde “lady Veloce” – de door de fabriek gebruikte
transfer op het balhoofd.
Clubwebsite
De website heeft tot doel algemene bron van informatie te zijn over het merk Velocette en de activiteiten van de Velocette
Club Nederland. Het beheer is taak van de media commissaris.
De website wordt door werkgroep van eigen leden onderhouden.
De website mag alleen gebruikt worden voor informatie in de vorm van teksten en beeldmateriaal gerelateerd aan het
merk Velocette. De inhoud mag niet beledigend zijn of anderszins bezwaarlijk. Het Bestuur heeft het recht niet relevante
berichten te weigeren c.q. te verwijderen - dit zonder pardon.
Het forum is alleen toegankelijk voor leden van de Velocette Club Nederland.
De Domeinnaam

www.velocetteclub.nl is eigendom van de vereniging.

Clubblad
Het clubblad “De Visstaart” is het officiële periodiek van de VCN.
Er verschijnen jaarlijks 4 boekjes, die per post verzonden worden.
Het bestuur benoemt een redactieteam, dat onafhankelijk het clubblad samenstelt.
Kopij wordt in principe door de leden verzorgd.
Leden kunnen privé gratis adverteren; dit met uitzondering van commerciële advertenties.
Tarieven voor commerciële advertenties worden vastgesteld door het bestuur; deze zijn op aanvraag bij de redactie te
verkrijgen.
Op basis van uitwisseling van clubbladen worden gratis exemplaren verstuurd naar Eenhoorn aangesloten clubs en
buitenlandse Velocette clubs.
Archief
De VCN beschikt over een archief met uitgebreide fabrieksdocumentatie en boeken over Velocette.
Een overzicht is te vinden op de website.
Het beheer is in handen van het redactieteam.
Originele documentatie is ter inzage – maar wordt vanwege de kwetsbaarheid niet uitgeleend.
Kopieën zijn tegen vergoeding beschikbaar bij de redactie.
Boeken zijn op aanvraag te leen. De uitleenperiode is beperkt tot 2 maanden.
Verkoop club artikelen
Een overzicht van beschikbare artikelen is te vinden op de website.
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de redactie.
Clubevenementen
Aansprakelijkheid
De Velocette Club Nederland, haar bestuurders of de organisatoren van een evenement zijn niet aansprakelijk
te houden voor enige schade van welke aard dan ook.
Toerritten
Een toerrit is een gezamenlijke motorrit in een mooie omgeving. Het doel van het organiseren van toertochten is het
gebruik van Velocette motoren te bevorderen en de persoonlijke contacten van de clubleden te versterken. Er worden
minimaal vier toerritten per jaar georganiseerd. Het ritten seizoen loopt van mei tot oktober.
Kampeerweekend
In september wordt er een kampeerweekend gehouden. Locatiekeuze voorziet zowel in kamperen als ook verblijf in
(groep)accommodaties.
Deelname aan toerritten
Het wordt op prijs gesteld om met een Velocette deel te nemen aan een toerrit. Indien dit door omstandigheden niet
mogelijk is dan is het geen probleem met een ander merk motorfiets te komen.
Elke deelnemer draagt zorg voor dekking WA-risico geldig voor zijn motor. Deelname is geheel voor eigen risico.
Elke deelnemer is verplicht zich in te schrijven d.m.v. ondertekening van de vrijwaringsverklaring.
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Onkostenvergoeding t.b.v. organisatoren clubevenementen
Organisatoren van clubevenementen hebben in principe recht op een standaard onkostenvergoeding.
Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De toercommissaris verleent per evenement goedkeuring.
Voor de betaling is geen specificatie van onkosten noodzakelijk.
In geval de te verwachten onkosten hoger zullen uitvallen, maakt de organisator in overleg met de toercommissaris een
begroting. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de penningmeester.
De declaratie moet onderbouwd zijn met nota’s en/of kwitanties.
Fehac
De VCN is lid van Fehac onder nummer 1991090, de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van
het Nederlandse mobiele historische erfgoed.
De VCN wordt in Fehac-vergaderingen vertegenwoordigd door twee clubafgevaardigden.
Clubafgevaardigden worden tijdens de jaarvergadering benoemd.
Stichting Eenhoorn Federatie
De VCN is aangesloten bij de Stichting Eenhoorn Federatie, een platform van 8 Engelse clubs.
(AJS-Matchless, Ariel, BSA, Norton, Royal Enfield, Triumph, Velocette en Vincent-HRD)
De VCN wordt in Eenhoorn-vergaderingen vertegenwoordigd door minimaal één bestuurslid.
Reiskostenvergoeding
Deze reiskostenvergoeding geldt voor deelname aan officiële vergaderingen door bestuursleden en clubafgevaardigden
(Fehac en Eenhoorn Federatie). Belastingvrije kilometer vergoeding is vastgesteld op Euro 0,19 (januari 2014).
Jaarlijks te herzien op voorstel penningmeester. De vergoeding wordt berekend op basis van ANWB routeplanner – snelste
route van huisadres naar vergaderlocatie vice versa.
Wijziging van het huishoudelijk reglement
Wijziging of aanvulling van dit huishoudelijk reglement kan slechts geschieden door de algemene ledenvergadering met
volstrekte meerderheid van geldige stemmen.
EINDE
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