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Huishoudelijk reglement Skoda Club Nederland 

Rechten en plichten van de leden. 

Artikel 1 Leden hebben het recht om niet-leden te introduceren. Deze leden zijn hierbij 

verantwoordelijk voor de gedragingen van deze introduce(e)s. 

Artikel 2 De leden zijn verplicht: 

a. zich te onderwerpen aan de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement 

van de vereniging, de rechtsgeldige besluiten van de algemene vergadering en 

van het bestuur; 

b. de jaarlijkse contributie vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar te 

voldoen; 

c. de door hun toedoen aan eigendommen van de vereniging toegebrachte 

schade(n) te vergoeden binnen vier weken na vaststelling van de desbetreffende 

schade(n) door een onafhankelijk en wettelijk erkend expertisebureau; 

d. leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun introducees, en/of 

familieleden die hen bij een bijeenkomst of een evenement vergezellen.  

Bestuur. 

Artikel 3.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit 

nodig achten. 

Artikel 3.2 De voorzitter leidt de vergaderingen; bij diens ontstentenis een van de andere 

bestuursleden. In spoedeisende gevallen heeft de voorzitter het recht om in overleg 

met een van de andere bestuursleden maatregelen te nemen; deze worden op de 

eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd of ongedaan gemaakt. 

 Contributie en entreegeld. 

Artikel 4 Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks overeenkomstig de statuten op voorstel 

van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld, dan wel stilzwijgend op 

het peil van het vorige verenigingsjaar gehandhaafd. 

Artikel 5  Voor een lidmaatschap aangegaan na 1 juli van het lopende verenigingsjaar, bedraagt 

de contributie over dat jaar de helft van de jaarcontributie. 

Artikel 6 Nieuwe leden zijn bij toelating een entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte 

jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering wordt 

vastgesteld, dan wel stilzwijgend op het oude peil gehandhaafd. Nieuwe leden die 

toetreden, waarvan de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner reeds lid is van de 

vereniging, zijn vrijgesteld van het verschuldigde entreegeld. 



Artikel 7 Als lid kan men worden toegelaten, nadat men het ingevulde en ondertekende 

inschrijvingsformulier bij het bestuur heeft ingediend, alsmede de verschuldigde 

contributie en het entreegeld heeft voldaan. 

 Vergaderingen. 

Artikel 8 Op een algemene vergadering kan de voorzitter een lid het woord ontnemen, indien 

dit lid onderwerpen aansnijdt, die buiten de orde van de vergadering zijn. 

Artikel 9 De voorzitter kan op de algemene vergadering de toegang en spreekrecht verlenen 

aan niet-leden, indien hem dit wenselijk voorkomt. De algemene vergadering kan 

toegang en spreekrecht verlenen aan niet-leden, indien dit door een of meerdere 

leden wenselijk wordt geacht. De verleende toegang en spreekrecht voor niet-leden 

geldt slechts voor de duur van de behandeling van het desbetreffende agendapunt 

en dient, aan het begin van de vergadering, bij de vaststelling van de agenda, te 

worden aangemeld. 

 Kandidaatstelling. 

Artikel 10 Voor alle functies binnen de vereniging worden, in eerste instantie via het bestuur, 

leden kandidaat gesteld. Deze kandidaten dienen aan de leden voorgedragen te 

worden, in oproeping van de algemene vergadering. 

Artikel 11 Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld. Een kandidaatstelling 

dient door tenminste vijf leden – de kandidaat daaronder niet meegeteld – te 

worden ondersteund.  Andere kandidaten dienen uiterlijk vierentwintig uur voor de 

algemene vergadering bij het bestuur te worden aangemeld, en wel onder 

overlegging van de vijf ondersteuningsverklaringen.  

 Documentatiecentrum. 

Artikel 12 Het documentatiecentrum bestaat uit documentatie met betrekking tot Skoda. 

Clubleden kunnen op verzoek, en na afspraak, de documentatie inzien. 

Artikel 13 Deelname aan evenementen 

 Bij deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen gelden voor de 

leden en voor door hen meegebrachte introducees de navolgende verplichtingen: 

a. Zicht tijdens een evenement stipt aan de voorschriften en aanwijzingen van het 

bestuur, of een door het bestuur aangewezen persoon, te houden en zich 

dienovereenkomstig te gedragen. 

b. De deelnemende auto dient WA verzekerd te zijn en voorzien zijn van een geldig 

APK keuring.  

c. Op verzoek een verzekeringsbewijs en een keuringsbewijs aan de leiding van het 

evenement tonen. 

d. De vereniging te vrijwaren van alle aansprakelijkheid ter zake van door hen 

veroorzaakte of door hen geleden schade tijdens deelname aan het evenement.  

e. Tijdens het evenement alle verkeerswetgeving volledig en correct na te leven.  



 

 Wijziging huishoudelijk reglement. 

Artikel 14 Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd, dan wel buiten werking gesteld worden, 

door een besluit van de algemene vergadering. 

Artikel 15 Wijziging of buitenwerking stelling treedt in werking onmiddellijk na publicatie van 

het besluit via een schriftelijke mededeling. 


