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ANNUAL CHARTER FOR H.O.G. CHAPTERS
Regels en Voorschriften die gelden voor alle erkende H.O.G.-Chapters
De “Annual Charter for H.O.G. Chapters” is het document waarin de relatie is vastgelegd tussen het lokale Chapter, de
Sponsor-Dealer en H.O.G. De artikelen in het charter zijn bindend, u kunt het charter beschouwen als “het laatste
woord’ bij alle vragen die u mocht hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Sponsor-Dealer om te zorgen dat hun
Chapter voldoet aan de eisen die de H.O.G. in het charter stelt. De Director en de andere Officers dienen zich te
houden aan het “Annual Charter for H.O.G. Chapters” bij alle aangelegenheden en activiteiten van het Chapter.

Voorwoord
De Harley Owners Group (H.O.G.) is een organisatie die is opgericht en wordt gesteund door de Harley-Davidson
Motor Company. De groep is opgezet om voordelen en diensten op het gebied van motorrijden te bieden aan HarleyDavidson-enthousiasten over de hele wereld en om nauwe banden te scheppen tussen de Harley-Davidson-rijder, de
Harley-Davidson-dealer en de Harley-Davidson Motor Company.
De mogelijkheid om een onafhankelijke afdeling, een Chapter, op te zetten dat is aangesloten bij de Harley Owners
Group wordt geboden om leden bij elkaar te brengen ter bevordering van het gezamenlijke belang van het bevorderen
van activiteiten die met motorrrijden te maken hebben. Het doel van elk Chapter is het enthousiasme te bevorderen
voor het rijden op Harley-Davidson motorfietsen. Het Chapter moet een gezinsgerichte en apolitieke organisatie zijn.

Artikel I - Doel
1.1. Het doel van het lokale Chapter is het bevorderen van activiteiten die met motorrijden te maken hebben voor leden
van de Harley Owners Group door het organiseren van Chapter-activiteiten en het bevorderen van het deelnemen aan
andere H.O.G.-evenementen.
1.2. Chapter-activiteiten en aangelegenheden dienen uitgevoerd te worden op een wijze die past bij een
gezinsgerichte, apolitieke filosofie.

Artikel II - Sponsorschap
2.1. Elk Chapter moet worden gesponsord door een officiële Harley-Davidson dealer. De beslissing om een Chapter te
sponsoren is uitsluitend aan de dealer.
2.2. Een officiële Harley-Davidson dealer kan slechts één H.O.G.-Chapter sponsoren.
2.3. De Sponsor-Dealer is volledig bevoegd te eisen dat het gesponsorde Chapter haar aangelegenheden en
activiteiten uitvoert in overeenstemming met de normen van de Sponsor-Dealer. De Sponsor-Dealer dient van het
Chapter te eisen dat de activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met dit Charter en het
H.O.G.-beleid.
2.4. De Sponsor-Dealer heeft de bevoegdheid en het goedkeuringsrecht betreffende de inhoud van alle Chapterpublicaties.
2.5. De Sponsor-Dealer heeft de bevoegdheid over alle zaken die het lidmaatschap van het Chapter betreffen.
2.6. De Sponsor-Dealer kan contributie vaststellen voor het Chapter, welke contributie uitsluitend gebruikt mag worden
ter dekking van de administratieve kosten van het Chapter.

Artikel III – Toepassing en duur van relatie
Aansluiting van het Chapter bij de H.O.G. geldt voor een termijn van één jaar en dient jaarlijks aangevraagd en door de
H.O.G. geaccepteerd te worden.

Artikel IV – Naam en aansluiting
4.1. De Harley Owners Group, een onderdeel van de Harley-Davidson Motor Company, is het bestuurlijk lichaam van
alle H.O.G.-Chapters. Elk bij de Harley Owners Group aangesloten Chapter is een aparte en onafhankelijke organisatie
die haar leden diensten levert “zonder winstoogmerk”.
4.2. Elk aangesloten Chapter dient zich te houden aan dit Charter en aan het beleid van de H.O.G.
4.3. Aangesloten Chapters dienen genoemd te worden naar de stad of vestigingsplaats van de Sponsor-Dealer.
H.O.G. heeft het recht namen van Chapters al of niet goed te keuren.
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4.4. Indien de H.O.G. besluit, geheel naar eigen inzicht, dat een Chapter zich niet houdt aan dit Charter, kan de H.O.G.
de erkenning van het Chapter als bij de H.O.G. aangesloten organisatie intrekken. Op dezelfde wijze kunnen dealers te
allen tijde het sponsorschap van hun Chapter intrekken, waarbij de aansluiting van het Chapter bij de H.O.G. ook
eindigt.

Artikel V - Officers
5.1. Aangesloten Chapters moeten de volgende primaire Officers hebben: Director, Assistant Director, Treasurer en
Secretary. Overige Officers kunnen zonodig naar goeddunken aangesteld worden.
5.2. De Sponsor-Dealer kan een aantal of alle functies bekleden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden
dragen en kan elke Officer uit diens functie ontheffen, naar uitsluitend oordeel van de dealer. De Sponsor-Dealer kan
bepalen hoe Chapter-Officers worden gekozen en hoe lang ze in functie blijven
5.3. De Sponsor-Dealer heeft de bevoegdheid om van het Chapter te eisen dat men zich houdt aan de normen van de
Sponsor-Dealer en dient de H.O.G. te garanderen dat het Chapter zich houdt aan dit Charter en het Beleid.
5.4. De taken en de verantwoordelijkheden van de primaire Officers zijn als volgt:
A. Director: De Director dient dit Charter en het reglement van het Chapter te handhaven, vergaderingen van het
Chapter te houden en de verantwoordelijkheden van de Officers van het Chapter te coördineren.
B. Assistant Director: De Assistant Director assisteert de Director bij het vervullen van diens taken. De Assistant
Director is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van het lidmaatschap, oriëntatie van het lidmaatschap en het op
de hoogte houden van de leden van het Chapter betreffende H.O.G.-programma’s.
C. Treasurer: De Treasurer is verantwoordelijk voor het innen en uitgeven van de gelden van het Chapter, het
maandelijks aan de leden rapporteren betreffende de financiële transacties, het indienen van een financieel jaarverslag
bij de H.O.G., dat voldoet aan alle eisen betreffende registratie en rapportage van inkomsten en voor het indienen van
een Chapter Reimbursement Application met de vereiste documentatie.
D. Secretary: De Secretary is verantwoordelijk voor de beheerstaken van het Chapter, het maken van de notulen van
de jaarvergadering en de algemene vergaderingen van het Chapter, zorgen dat alle leden van het Chapter ook geldig
lid zijn van de H.O.G., een getekend exemplaar in bezit hebben van het Annual Chapter Membership Enrollment Form
and Release van elk lid dat jaarlijks getekend is, en het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter
Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden. Daarnaast dient de Secretary er voor te
zorgen dat aan alle eisen betreffende verzekering is voldaan (met inbegrip van het tekenen door de deelnemers van de
vereiste vrijwaringsformulieren), dat letselrapportformulieren worden opgesteld, dat letselrapportformulieren tijdig
worden ingediend bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij en hij is verantwoordelijk voor het onderhouden en
archiveren van vrijwaringsformulieren en letselrapporten.
5.5. De taken en de verantwoordelijkheden van de overige Chapter Officers zijn:
A. Activities Officer: De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.
B. Ladies of Harley Officer: De LOH Officer is verantwoordelijk voor het bevorderen dat vrouwelijke leden actief
deelnemen aan activiteiten van het Chapter.
C. Road Captain: De Road Captain(s) is/zijn verantwoordelijk voor het helpen bij het uitzetten van toertochten en het
Chapter op de hoogte houden van alle H.O.G.-programma’s.
D. Editor: De Editor is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van schriftelijk, mondeling (uitgezonden)
en elektronisch materiaal voor Chapter-publicaties, b.v. nieuwsbrieven, persberichten. Alle Chapter-publicaties,
schriftelijk, mondeling (uitgezonden) of elektronisch dienen goedgekeurd te worden door de Sponsor-Dealer voordat ze
openbaar gemaakt worden.
E. Safety Officer: Het is de taak van de Safety Officer om de leden van het Chapter informatie te verstrekken over de
mogelijkheden voor training van rijders.
F. Photographer: De Photographer is verantwoordelijk voor het verkrijgen en regelen van Chapter-foto’s voor gebruik
in Chapter-publicaties en Chapter-albums.
G. Historian: De Historian is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een schriftelijk verslag van de
geschiedenis van het Chapter, daaronder begrepen Chapter-activiteiten en aantallen leden.

Artikel VI - Lidmaatschap
6.1. Alle leden van de Harley Owners Group kunnen lid worden van een aangesloten Chapter. Als het lidmaatschap
van de H.O.G. eindigt, eindigt ook automatisch het lidmaatschap van het lokale Chapter en alle bijbehorende
lidmaatschappen. Het lokale Chapter dient er op te letten dat alle Chapter-leden een geldig H.O.G.-lidmaatschap
hebben en dat zich in het archief een getekend exemplaar bevindt van het jaarlijkse Chapter Membership Enrollment
Form and Release voor elk Chapter-lid. Iedereen die het lidmaatschap van een lokale Chapter aanvraagt of verlengt
dient een bewijs te overleggen van zijn of haar internationale lidmaatschap als voorwaarde om lid te kunnen worden.
6.2. De Sponsor-Dealer kan het lidmaatschap van het gesponsorde Chapter van een persoon opschorten of
beëindigen indien de Sponsor-Dealer, uitsluitend ter beoordeling van de Sponsor-Dealer, tot de conclusie komt dat het
gedrag van dat lid ongewenst is of niet in het belang van de Sponsor-Dealer.

Artikel VII - Contributie
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7.1. Chapters zijn organisaties zonder winstoogmerk. De Sponsor-Dealer kan, uitsluitend ter beoordeling van de
Sponsor-Dealer, contributie voor het Chapter vaststellen die uitsluitend gebruikt mag worden ter dekking van de
administratiekosten van het Chapter.
7.2. Chapters kunnen wettelijk toegestane acties ter verwerving van fondsen voeren als bijdrage in de kosten van het
Chapter of om geld in te zamelen voor goede doelen. Alle dergelijke acties ter verwerving van fondsen dienen
goedgekeurd te worden door de Sponsor-Dealer.

Artikel VIII - Activiteiten
Evenementen en activiteiten van een Chapter zijn uitsluitend een zaak van het lokale Chapter. Deze evenementen en
activiteiten kunnen alle op het gezin gerichte, veilige activiteiten zijn die een positief beeld van het motorrijden
bevorderen en die de leden van het Chapter aanspreken.

Artikel IX – Chapter-publicaties
Alle materiaal dat door het Chapter wordt gepubliceerd moet voorzien zijn van de officiële naam en het nummer van
het Chapter. Alle publicaties van het Chapter, schriftelijk, mondeling (uitgezonden) of elektronisch moeten
goedgekeurd worden door de Sponsor-Dealer. Indien op enig moment, H.O.G., naar eigen goeddunken, besluit dat
een publicatie van een Chapter niet verenigbaar is met de gezinsgerichte, apolitieke filosofie en /of andere
doelstellingen van de H.O.G., kan de erkenning van het Chapter als bij de H.O.G. aangesloten organisatie worden
ingetrokken. Een exemplaar van alle publicaties van welke aard ook dient aan het H.O.G.-kantoor gezonden te
worden.

Artikel X – Licentie handelsmerk

10.1. De handelsmerken H.O.G., HOG, HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY en de
onderstaande H.O.G. logo’s (de "H.O.G. Trademarks") behoren tot de vele handelsmerken van de Harley-Davidson
Motor Company. Deze H.O.G. Trademarks mogen op geen enkel manier gewijzigd worden en mogen niet worden
gebruikt in combinatie met andere tekst of afbeeldingen.

10.2. De uitgifte of het vernieuwen van dit Annual Charter For H.O.G. Chapters betekent een beperkte licentie voor het
gebruik van de H.O.G. Trademarks zolang dit Annual Charter for H.O.G. Chapters van kracht is.
10.3. De licentie van het Chartered H.O.G. Chapter om de H.O.G. Trademarks te gebruiken geldt uitsluitend in
samenhang met de officiële naam van het Chapter en gebruik in samenhang met materiaal dat betrekking heeft op
activiteiten van het Chapter.
10.4. Chapters moeten vooraf toestemming vragen aan de H.O.G. voor het gebruik van H.O.G. Trademarks op enig
materiaal anders dan publicaties van het Chapter. T-shirts, speldjes en alle andere artikelen mogen alleen worden
geproduceerd door officiële licentiehouders van de Harley-Davidson Motor Company en vereisen eveneens de
goedkeuring van de H.O.G.
10.5. Het Chapter mag de H.O.G. Trademarks blijven gebruiken zolang dit Annual Charter van kracht is tussen H.O.G.
en het officiële Chapter en het Chapter zich houdt aan dit Annual Charter en het beleid van de H.O.G. De H.O.G. kan,
naar eigen goeddunken, de beperkte licentie van het Chapter om de H.O.G. Trademarks te gebruiken te allen tijde
beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen en op de datum waarop de opzegging van kracht wordt dient
het Chapter alle gebruik van de merken dadelijk te staken.
10.6. Het Chapter dient alle medewerking te verlenen die in redelijkheid wordt gevraagd door de Harley-Davidson
Motor Company om de H.O.G. Trademarks te beschermen in het gebied waar het Chapter actief is.

Artikel XI – Reglement
11.1. Dit Charter dient te worden aanvaard en gebruikt te worden als basis voor het beleid van H.O.G. Chapters en
dient beschikbaar te zijn voor alle leden van het Chapter.
11.2. Chapter-reglementen, indien noodzakelijk, mogen niet dienen ter vervanging van, of strijdig zijn met dit Charter
en het H.O.G.-beleid. De Sponsor-Dealer en het H.O.G.-kantoor moeten reglementen voor Chapters goedkeuren
voorafgaand aan publicatie of invoering. Als ze zijn aangenomen moeten reglementen ter beschikking gesteld worden
van de Sponsor-Dealer en het H.O.G.-kantoor, evenals aan alle leden.

Artikel XII - Wijzigingen
De H.O.G. kan dit Charter te allen tijden naar eigen goeddunken wijzigen op basis van de H.O.G.-inzichten betreffende
ontwikkelingen binnen Chapters en vereisten vanwege strijdigheid met eventuele nationale of lokale wetten.
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Artikel XIII – Uitbetaling van Gelden
In het geval van ontbinding of volledige opheffing van het Chapter worden alle overblijvende gelden en eigendommen
van het Chapter, na betaling of reservering voor betaling van alle schulden en verplichtingen van het Chapter en
bijbehorende onkosten, uitbetaald aan een of meer organisaties die zich uitsluitend bezig houden met goede doelen. In
geen geval kunnen dergelijke activa of eigendommen ten goede komen aan een Director, Officer of individu.

Artikel XIV – Afwijzing
Hoewel het Chapter aangesloten is bij de H.O.G., blijft het een aparte, onafhankelijke rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor de eigen handelingen. Alle leden van de Harley Owners Group en hun gast(en) nemen
vrijwillig en voor eigen risico deel aan de H.O.G. en aan de activiteiten van het H.O.G. Chapter. De Sponsor-Dealer, de
H.O.G. en de Harley-Davidson Motor Company, haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers en lokale Chapter
Officers worden gevrijwaard door het lid of de gast voor schade of ongeval betreffend het lid of de gast die het gevolg
kunnen zijn van deelname aan de H.O.G. en de activiteiten van het H.O.G.-Chapter. Dit betekent dat geen enkel lid
van een lokaal Chapter of hun gast(en) een wettige eis tot schadevergoeding kan instellen tegen de Sponsor-Dealer,
de H.O.G., de Harley-Davidson Motor Company, haar vertegenwoordigers en dochterondernemingen, de lokale
Chapters en hun bestuurders en medewerkers voor letsel of schade.

Artikel XV – Toepasselijk recht
Indien enig deel van dit Charter om wat voor reden dan ook ongeldig mocht zijn ingevolge nationaal of lokaal recht dat
van toepassing is op de inhoud van dit Charter, dan wordt dat deel geacht te zijn verwijderd uit dit Charter en de rest
van dit Charter blijft onverkort van kracht.

Artikel XVI - Beleid
16.1. Ontbinding en beëindiging van sponsorschap: Indien een Sponsor-Dealer besluit het sponsorschap van een
erkend Chapter te beëindigen of te ontbinden:
A. Stelt de Sponsor-Dealer de H.O.G. International Manager op de hoogte van de bedoeling van de Sponsor-Dealer
om het sponsorschap te annuleren of te beëindigen vijftien dagen voordat het Chapter schriftelijk op de hoogte gesteld
wordt van de beëindiging of ontbinding van het sponsorschap. Een dergelijke mededeling geschiedt per telefoon, email of fax.
B. De Sponsor-Dealer stelt het Chapter schriftelijk op de hoogte dat het sponsorschap wordt beëindigd of ontbonden,
met vermelding van de redenen van beëindiging of ontbinding. De opzegging gaat in vijftien dagen na de datum van
ontvangst van de opzegging. Een kopie van de schriftelijke opzegging aan de leden van het Chapter dient gezonden te
worden aan de International Manager.
C. Een volgend verzoek om erkenning van een groep die gesponsord wil worden door de voormalig Sponsor-Dealer
zal niet in overweging genomen worden gedurende een periode van minimaal drie maanden volgend op de beëindiging
of ontbinding van het sponsorschap van het voormalige erkende Chapter.
16.2. Taken van de Treasurer: De Chapter Treasurer is ook verantwoordelijk voor het voldoen aan alle nationale,
provinciale en lokale verplichting en betreffende belastingen en andere heffingen.
16.3. Activiteiten van het Chapter:
A. Chapters moeten minimaal vier besloten evenementen per jaar houden.
B. Besloten evenementen zijn die evenementen van het Chapter die toegankelijk zijn voor leden van het Chapter en
één gast per lid.
C. Leden-evenementen zijn evenementen die alleen toegankelijk zijn voor leden van de H.O.G.
D. Open evenementen zijn die evenementen van het Chapter die toegankelijk zijn voor leden, leden van de
internationale H.O.G. en andere gasten.
16.4. Lidmaatschap: Om een lidmaatschap van het Chapter op te schorten of in te trekken moet de Sponsor-Dealer
het volgende doen:
A. Het lid schriftelijk op de hoogte stellen van het intrekken van het lidmaatschap van het Chapter. Geef de reden voor
het intrekken in duidelijke, beknopte bewoordingen.
B. Het lid zijn contributie voor het lopende jaar teruggeven.
C. Een kopie van de schorsingsbrief aan de International Manager zenden.
16.5. Nieuwsbrieven: Chapters moeten minimaal zes nieuwsbrieven per jaar uitbrengen om de erkenning door de
H.O.G. te behouden. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit allerlei gedrukt materiaal waarmee de leden op de hoogte
gesteld worden van activiteiten, b.v. briefkaarten, folders, meerbladige publicaties etc. Voor in de nieuwsbrief vermelde
activiteiten moet vermeld worden of het gaat om een open evenement, een leden-evenement of een besloten
evenement.
16.6. Chapter Status: Van elk Chapter dat geen evenementen organiseert of dat geen zes nieuwsbrieven per jaar
uitbrengt zal de erkenning als bij de H.O.G. aangesloten organisatie verliezen.
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