Huishoudelijk Reglement Dutch Dragstar Club.

De Dutch Dragstar Club heeft als doel: Om Dragstarrijders de mogelijkheid te geven elkaar te
ontmoeten tijdens “treffens”, Ride Outs, clubweekends en door middel van de Website van de club. De
Dragstar te promoten als een prettige en veilige hobby waar iedereen van moet kunnen genieten door
verantwoord motorrijden. Het imago van motorrijden in het algemeen te promoten door
betrokkenheid te tonen in algemene motor gerelateerde discussies en activiteiten voor goede doelen.
ARTIKEL 1
HET BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit 5 leden:- Voorzitter (dagelijks bestuur)
- Secretaris (dagelijks bestuur)
- Penningmeester (dagelijks bestuur)
- Voorzitter Activiteiten Commissie
- Algemeen bestuurslid
2. Een persoon mag hoogstens twee van de in lid 1 genoemde functies tegelijk uitoefenen.
3. Functieomschrijving van het bestuur.
4. Een gekozen bestuurslid moet/ is minimaal 1 jaar member van de Dutch Dragstar Club.
Voorzitter:
Algemene zaken van de club coördineren/ leiden.
Het voorzitten/ leiden van alle vergaderingen.
Het bijeenroepen van de vergadering.
Secretaris:
Het verzorgen van de notulen.
Correspondentie leiden van de club.
Penningmeester:
Het verzorgen van de financiën van de club.
Ledenadministratie voeren.
Activiteitencommissie:
Het verzorgen en begeleiden van activiteiten, zoals ride outs begeleiden.
Starparty organiseren.
Clubweekends organiseren.
Het opstellenen en bijwerken van de jaarlijkse activiteitenkalender.
Het goedkeuren van aangevraagde ride-outs (bewaken ride-outs criteria).
Alle ritten worden alléén geplaatst door de activiteiten commissie.
Algemeen bestuurslid:
Het bij staan van het bestuur op alle gebieden.
ARTIKEL 2
Merchandiser:
Het verzorgen van de clubnaam gerelateerde artikelen.
Het verzorgen van Dragstar gerelateerde artikelen.
Webmaster:
Het instant houden van de website. Dit samen met de moderator(s).

ARTIKEL 3
LEDEN
1. Het bestuur houdt een register bij waarin de persoonlijke gegevens van alle leden zijn opgenomen
zoals vermeld door de leden op het inschrijfformulier.
2. De club kent alleen maar leden die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A, een
Dragstar berijden en de contributie hebben voldaan. Categorieën leden, te weten:
a. hoofdleden; hoofdleden zijn zij, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A, een
Dragstar berijden en de contributie hebben voldaan.
b. gezinsleden; gezinsleden zijn zij, die behoren tot dezelfde huishouding als een hoofdlid en de
contributie hebben voldaan. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als een hoofdlid. De
contributie van gezinsleden bedraagt hetzelfde als die van hoofdleden; indien een gezinslid in het
bezit is van een geldig rijbewijs categorie A en op de motor aan de activiteiten van de club wil
deelnemen, is hij/zij verplicht een Dragstar te berijden.
c. gezinsleden die geen rijbewijs categorie A bezitten dus alleen maar duopassagier zijn betalen de
helft aan contributie.
d. begunstigers; begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de club financieel te
steunen en de contributie hebben voldaan. Er worden geen begunstigers meer aangesteld na 18-2010.
De begunstigers die er na deze datum nog zijn blijven begunstiger tot zij of het bestuur dit
opzeggen.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
4. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en ondertekening van het inschrijfformulier is men
gebonden aan de regels zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
5. Indien leden zich misdragen tijdens activiteiten en op de website, zal deze door het bestuur
worden aangesproken, en een waarschuwing krijgen. Eerste en tweede waarschuwingen worden
per email gedaan de eerstvolgende de derde waarschuwing volgt het blokkeren van de toegang
tot de site en beëindiging van het lidmaatschap. Dit wordt per aangetekende brief gedaan
6. Er mag geen reclame in het profiel of op de site gemaakt worden met de bedoelingen op
winstoogmerk of voor een eigen of andere motorclub(s).

ARTIKEL 4
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1. De leden, en de desbetreffende gezinsleden, alsmede de begunstigers, zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene leden vergadering zal worden
vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Van de leden en de begunstigers als bedoeld in lid 1, wordt verwacht dat zij de jaarlijkse bijdrage
voor 1 februari van het lopende clubjaar hebben voldaan. Bij in gebreke blijven, ontvangen die
leden en begunstigers een herinnering. Zij zijn dan tevens een bedrag van € 10,00 aan
administratiekosten verschuldigd. Wordt binnen een maand na dagtekening van de herinnering
niet betaald, dan wordt tot royement over gegaan.
4. De jaarlijkse bijdrage kan worden voldaan op de navolgende wijze: middels overschrijving naar de
rekening van de club.
5. De jaarlijkse bijdrage dient o.a. om:
- website kosten te dekken
- Starparty te organiseren
- algemene verenigingskosten te dekken

6. Afhankelijk van de clubkas en eventuele extra activiteiten (jubileumjaar), zal de jaarlijkse bijdrage
elk jaar worden herzien en minimaal 2 maanden vóór het einde van het verenigingsjaar
(Algemene Leden Vergadering) worden bekend gemaakt aan de leden.
7. Voor de jubileum ride out is een extra bedrag uit getrokken voor een aardigheidje bij de ride out.

ARTIKEL 5
VOORSTELLEN VAN LEDEN
Voorstellen van leden, te behandelen tijdens een bestuursvergadering of algemene
ledenvergadering, moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk bij de secretaris van de club
worden ingediend.
ARTIKEL 6
RIDE OUTS
1. Tijdens een ride out ligt de leiding van die rit bij de organisator. Bij onvoorziene omstandigheden
beslist de organisator, zo mogelijk in overleg met een lid van het bestuur.
2. Bij problemen met het motorrijwiel tijdens een Ride Out, zal een back Rider zo mogelijk te hulp
komen.
3. Tijdens de Ride Out houdt men zich aan de verkeersvoorschriften en worden geen alcoholische
dranken en drogerende middelen gebruikt.
4. Tijdens de Ride Out dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels
die bij de aanvang of tijdens de tourrit zijn medegedeeld door of namens de organisator.
5. Het hele jaar organiseert de club meerdere Ride outs die alleen voor leden toegankelijk is. Een
forumlid mag maximaal 1 maal een ride out meerijden en dient dit verzoek te richten aan het
bestuur. Daarna word je lid of je blijft forumlid. Uit gesloten de jubileumrit die is DDC only.
6. Alle ride outs vinden plaats zonder financiële ondersteuning door het bestuur. Het bestuur kan
hiervan afwijken. Zoals bij de jubileumrit.
7. Deelname aan de ride outs is geheel voor eigen risico van de deelnemers. Schade ontstaan aan
motorrijtuigen, kleding, helmen en accessoires tijdens, voor of na een evenement zijn voor eigen
risico, ook diefstal valt buiten de aansprakelijkheid van de Club en/ of de organisator.
8. Het motorrijtuig waarmee wordt deelgenomen aan de door de club georganiseerde Ride Outs
dient in deugdelijke staat te zijn (bijvoorbeeld: banden, remmen en verlichting) en minimaal WA
verzekerd te zijn. De organisator heeft de mogelijkheid om, bij twijfel, personen te weigeren.
9. De organisator van een Ride Out zal aan de club meedelen welke Road Captain en Back Rider(s)
zijn gevraagd ter ondersteuning.
10.De club zal, in overleg, een aantal Road Captains en BackRiders aanstellen.
11.Als blijkt dat de ride out op een andere website gepromoot wordt door de organisator zal deze op
de DDC-site verwijderd worden.
12.Ride outs DDC only worden te allen tijde met de AC-commissie overlegd en na goedkeuring
geplaatst in het jaaroverzicht.
13.Een last minute ride out wordt in het topic last minute geplaatst en niet op het jaaroverzicht, en
een openbare ride out enkel in de ride out algemeen.

ARTIKEL 7
OVERIGE BEPALINGEN
1. De club streeft geen winstdoel na. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor
activiteiten.
2. Kasopnames groter dan € 500,00 kunnen slechts geschieden door ondertekening van die
opnames door ten minste twee bestuursleden.

3. a. De jaarlijkse bijdrage geldt voor de loop van een clubjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap
vindt geen restitutie van de contributie plaats.
b. het lidmaatschap gaat in zodra de contributie is ontvangen en het inschrijfformulier is verwerkt.
En een kopie van het rijbewijs in geleverd is
4. Het clubjaar, zoals genoemd in het huishoudelijk reglement, loopt van één januari tot en met een
en dertig december.
5. Het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijk
opzegging heeft plaatsgevonden.
6. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk twee maanden voor de afloop
van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de penningmeester.
De penningmeester zal deze opzegging schriftelijk bevestigen.
7. Opzegging door begunstigers dient op dezelfde wijze te geschieden als hiervoor vastgesteld in
punt 6.
8. De verkoop van clubnaam gerelateerde artikelen is voorbehouden aan de Merchandiser.
Het is derhalve niet toegestaan aan anderen dan de hierboven genoemden om zaken te (doen)
verkopen tijdens de door de club georganiseerde activiteiten, alsmede op de website.

ARTIKEL 8
FORUMLEDEN
Gebruikers van het FORUM op de website dienen zich te houden aan de daar geldende Forumregels.
De moderators kunnen en mogen een Topic sluiten dan wel verwijderen.
1. Na registratie wordt er een email verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. En pas daarna kan je
op de site als Forumlid. (Controle uitvoeren door iemand door het bestuur aangewezen persoon)
(secretaris).
2. Je hebt dan een beperkte mogelijkheid op de site wil je alles dan moet je member van DDC
worden.
3. Een forumlid mag maximaal 1 maal een ride out meerijden en dient dit verzoek te richten aan het
bestuur. Uit gesloten de jubileumrit die is DDC only.
4. Eens in de 6 maanden worden inactieve leden verwijderd.

ARTIKEL 9
Alles wat niet voorziet binnen het Huis Houdelijk Reglement beslist het Bestuur.

