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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het lid moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de vereniging. Het
ontslag kan nooit worden geweigerd.

1.1 Toegetreden leden
1.1.1. Het lidmaatschap van “Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium”, in het kort: “Westpoort 66 Chapter”,
staat open voor ieder HOG lid, zowel life, full als associated member. Het verzoek voor toelating kandidaat toegetreden lid
moet mondeling en/of schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.
1.1.2. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. De hoedanigheid van toegetreden lid is niet overdraagbaar en eindigt van
rechtswege bij overlijden.
1.1.3. De aspirant-toegetreden leden dienen hun lidmaatschap van HOG te bewijzen door middel van een geldige HOG
lidkaart.
1.1.4. De aspirant-toegetreden leden zijn onderworpen aan een proefperiode van 366 dagen tijdens de welke zij door middel
van een redelijke en regelmatige aanwezigheid bij chapter activiteiten hun interesse voor het Westpoort 66 Chapter dienen
aan te tonen.
1.1.5. Genoemde proefperiode vangt steeds aan na betaling van het verschuldigde lidgeld.
1.1.6. Toegetreden leden die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen, worden geacht ontslag te nemen.
1.1.7. Na de proefperiode dient de raad van bestuur te oordelen over de toelaatbaarheid van de aspirant toegetreden leden
tot het Westpoort 66 Chapter en dient hij of zij voorgedragen te worden aan de maandelijkse vergadering voor toegetreden
leden die over de toelating beslissen. De beslissing van de vergadering wordt genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Een eventuele weigering moet niet worden gemotiveerd.
1.1.8. De toegetreden leden genieten van de bedrijvigheid van de vereniging. Zij bezitten geen stemrecht in de algemene
vergadering.
1.1.9. De toegetreden leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben
geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich
individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengen. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde.
1.1.10. Alle toegetreden leden dienen het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde regels vermeld in het “HOG
Chapter Handboek” na te leven. Deze zijn op vraag ter inzage.

1.2 Effectieve leden
1.2.1. De effectieve leden nemen actief deel aan het beheer van de vereniging, genieten stemrecht in de algemene vergadering en
benoemen de raad van bestuur.
1.2.2. Effectieve leden zijn personen die als dusdanig worden toegelaten bij beslissing van de algemene vergadering.
1.2.3. Elk volwaardig toegetreden lid kan zich kandidaat stellen om effectief lid te worden op de eerstvolgende algemene
vergadering. De kandidatuur van kandidaat-effectieve leden kan schriftelijk gebeuren door toegetreden leden aan de voorzitter van
de raad van bestuur.
1.2.4. Voor de functies die behoren tot de raad van bestuur, zijnde de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester, moet een actief effectief lidmaatschap van ten minste 3 (drie) jaar voorgelegd kunnen worden.
1.2.5. De verkiezingen hiervoor worden georganiseerd zoals beschreven in de statuten van het Westpoort 66 Chapter.
1.2.6. Alle effectieve leden dienen de statuten, het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde regels vermeld in
het “HOG Chapter Handboek” na te leven. Deze zijn op vraag ter inzage.
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2. Lidgelden
2.1. Het lidgeld van het Westpoort 66 Chapter wordt op de algemene vergadering bepaald volgens de statuten en voldoet
voor één kalenderjaar.
2.2. De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximaal vijftig euro. Door het betalen van de bijdrage bewijst men tevens zijn
lidmaatschap.
2.3. Het lidmaatschap is principieel ondeelbaar verschuldigd, ongeacht het tijdstip van toetreding van de toegetreden leden.
Vanaf de maand september betaalt men voor dat resterende jaar 2/3 van het lidgeld. Vanaf de maand november betaalt het
lid zijn lidmaatschap van het volgende jaar zonder extra opleg voor de laatste 2 maanden.
2.4. Het lidgeld blijft, in geval van opzegging van het lidmaatschap, ondeelbaar eigendom van het Westpoort 66 Chapter.
2.5. Elk toegetreden of effectief lid mag maximaal 1 (één) persoon opgeven die al dan niet op regelmatige basis deel kan
nemen aan de door het Westpoort 66 Chapter georganiseerde activiteiten. In normale zin wordt hiermee de vaste partner
van het lid bedoeld.
2.6. Deze opgegeven persoon kan enkel als passagier deelnemen aan bedoelde activiteiten
2.7. Indien de opgegeven persoon wil deelnemen als motorrijd(st)er, kan dit enkel mits betaling van de ledenbijdrage, m.a.w.
door toegetreden lid te worden van Westpoort 66 Chapter.

3. Gebruik van chapter-emblemen
Voorwaarden en gebruik van chapter emblemen.
Onder Chapter-emblemen wordt verstaan:
- “small Chapter Specific „Eagle“ Rocker Westpoort 66 Chapter patch”, verder genoemd kleine snor
- “large Chapter Specific „Eagle“ Rocker Westpoort 66 Chapter patch”, verder genoemd grote snor
3.1. Aspirant toegetreden leden: Tijdens de genoemde proefperiode wordt het gebruik van de chapter-emblemen strikt
beperkt tot de kleine snor en de dealer patch.
3.2. Toegetreden en effectieve leden: Mogen alle chapter emblemen dragen. Het dragen van de grote snor is te allen tijde
voorbehouden aan de toegetreden en effectieve leden van het Westpoort 66 Chapter.
3.3. Iedereen, aspirant toegetreden, toegetreden en effectieve leden die niet langer deel uitmaken van het Westpoort 66
Chapter, dienen onverwijld -zonder enige verdere financiële tussenkomst hun emblemen in te leveren bij het bestuur. Ieder
recht tot het dragen van deze emblemen vervalt onmiddellijk bij het uittreden van het lid.
3.4. Het afhalen en ontvangen van de chapter emblemen kan alleen tijdens de ledenvergadering en dit tegen contante
betaling. Ook andere beschikbare HOG merchandise is verkrijgbaar tegen contante betaling.

4. Schrapping van het lidmaatschap
Slechts in de volgende drie gevallen zal worden overgegaan tot schrapping van het lidmaatschap dat betrekking heeft op
een toegetreden lid:
1. bij niet betaling van het gangbare lidgeld; de vervaldag hiervoor is vastgesteld op 25 januari
van ieder kalenderjaar
2.bij gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur op de maandelijkse vergadering voor toegetreden
leden. De aanwezige toegetreden leden bekrachtigen de beslissing bij gewone meerderheid.
3. Bij eenzijdige beslissing van de dealer.

5. Terugkerende leden
Toegetreden en effectieve leden die na een geschrapt lidmaatschap, al dan niet door hun eigen toedoen teweeggebracht,
opnieuw toegetreden leden wensen te worden van het Westpoort 66 Chapter kunnen dit enkel mits de goedkeuring van de
algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
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6. Gebruik van geregistreerde namen en merken
Het gebruik van geregistreerde namen en merken, zoals opgesomd in het 'CHAPTER HANDBOOK' is strikt voorbehouden
aan de raad van bestuur en/of door hun goedkeuring en enkel volgens de modaliteiten zoals voorgeschreven in genoemd
handboek.

7. Aanvulling
1.

Aanvraag lidmaatschap
1.1. Voortaan dient een aanvraag tot lidmaatschap gedaan te worden bij de sponsoring dealer. Bij deze aanvraag stellen
dealer en kandidaat lid zich aan elkaar voor. (In zoverre deze elkaar nog niet zouden kennen.) De dealer legt bij dit gesprek
de gang van zaken uit aan het kandidaat-lid. Hierbij zal het reglement uitgelegd worden alsook enkele praktische zaken
(vb. de data van de ledenvergaderingen). Ook de werking van het Chapter en de voorstelling van bestuursleden zullen in
dit gesprek aan bod komen. Dit door middel van een fiche met foto’s en contactgegevens. (bij elke wijziging dient het
Chapter een nieuwe fiche op te maken)
1.2. Bij het positief afronden van dit inleidend gesprek ondertekent het kandidaat lid het reglement. Dit document zal bewaard
worden bij de dealer. Een fiche voor aanvraag van het lidmaatschap (gemaakt, ondertekend en afgestempeld door de
dealer) wordt meegegeven aan het kandidaat-lid en deze dient dan de fiche samen met het lidgeld over te maken aan de
membershipofficer van het Chapter

2.

Verlenging lidmaatschap:
2.1. Jaarlijks dient de Dealer het lidmaatschap te herbekijken. Hierbij zullen volgende parameters gehandhaafd worden:

Klant zijn bij American Lifestyle:
* onderhoud van de motor : Alle Harley-Davidson’s en Buells worden geacht minstens één jaarlijks onderhoud te laten
gebeuren bij de sponsoring dealer.
1.1..1.1. *gunnen van laatste offerte door de dealer. Dit wil zeggen: bij aankoop van een andere motor, moet de
Sponsoring Dealer steeds de (laatste) kans krijgen om een eventueel beter aanbod te kunnen doen. (ook
voor 2e hands!) Een andere motor waarover geen laatste overleg gepleegd werd met de Sponsoring
Dealer zal niet in de club geduld worden en krijgt geen verlenging/ nieuwe aanvraag.

HOG-lidmaatschap moet in orde zijn.

Of geassocieerd lid zijn : (Enkel in het geval dat deze zelf niet rijdt) en dit op voorwaarde dat het “rijdende lid” aan alle
andere verplichtingen voldoet.

Positief staan ten opzichte van de Dealer + Chapter + HOG.
2.2. Elk jaar zal de dealer aan de hand van de ledenlijst nagaan welke leden voldoen aan de voorwaarden en dus een
verlenging van het lidmaatschap kunnen bekomen.
Er zijn 3 resultaten mogelijk:

Goedkeuring voor 1 nieuw jaar: alle voorwaarden werden voldaan.

Goedkeuring voor 1 nieuw jaar, maar met een waarschuwing (De voorwaarden werden niet compleet ingevuld, maar
een laatste goodwill wordt getoond.)

Weigering voor verlenging, wegens niet voldaan aan de voorwaarden of negeren van de goedkeuring met
waarschuwing.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de ledenvergadering.
Zwijndrecht, 13 juni 2014
Voor eensluitend afschrift.
Het bestuur.
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