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Regolamento
Vespa Club Diest
Reglementen
Elk lid wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben gekregen en genomen van dit clubreglement met de
eventueel aangevulde wijzigingen.
Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en kandidaat-leden het
bestuur van de Vespa Club Diest van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt
voor, tijdens en na een clubactiviteit.
In het bezit zijn van een “Vespa” en/of “LML” scooter, ofwel handgeschakeld ofwel automatisch, van 125cc
tem. 300cc. Andere kunnen omwille van het karakter van de club niet aanvaard worden.
Het lidgeld is geldig voor een volledig kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Betalingen voor 1 oktober
gelden enkel voor het lopende kalenderjaar. Na 1 oktober telt de betaling van het lidgeld tevens voor het
volgende kalenderjaar. Het Bestuur kan, indien nodig, hierop uitzonderingen toestaan. Het lidgeld telt niet
per Vespa. Indien er op regelmatige basis een passagier meerijdt, is het lidgeld eveneens voor haar/hem van
toepassing.
Op het moment dat het nieuwe lid de inschrijving verstuurt, bevestigt hij of zij hierdoor automatisch kennis
te hebben genomen en akkoord te gaan met de clubreglementen van VCD (en eventuele wijzigingen) zoals
hier opgenomen.
De aansluiting gebeurt automatisch na het versturen van het inschrijvingsformulier maar is pas definitief na
storting van € 20,00 op de rekening van VCD BE60 9730 7501 3770. In het lidgeld is eveneens het lidgeld
van VC België inbegrepen.
In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreft het rijden met de Vespa in België en de
Europese Unie. Hieronder vallen: het rijbewijs, het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest en het
verzekeringsbewijs.
Elk lid respecteert de verkeerswetgeving, maar ook:

●
●
●
●

Stoppen voor een rood verkeerslicht tijdens activiteiten zoals rondritten, zelfs als de groep hierdoor
gesplitst wordt.
Voorrang van rechts respecteren als een straat niet is afgezet door een wegkapitein tijdens de
rondritten.
Tijdens ritten worden de instructies van de wegkapiteins ten allen tijde opgevolgd en de deelnemers
blijven achter het lid dat de rondrit leidt en/of de weg naar de bestemming bepaalt.
Op de eigen weghelft blijven en in formatie blijven rijden tijdens rondritten met uitzondering van de
wegkapiteins.

Nieuwe leden, die weinig of geen ervaring hebben met het rijden in groep en indien zij dit wensen, hebben
het voorrecht om vooraan in de groep te rijden, zijnde net achter de wegkapiteins of net achter de
groepsleider indien er geen wegkapiteins zijn.
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Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van VCD met uitzondering van
de bestuursvergaderingen. Er zal jaarlijks minstens 1 ledenvergadering gehouden worden. De
penningmeester zal een overzicht geven van de financiële toestand van VCD.
Alle beslissingen omtrent aankopen en uitgaven worden gedaan door de penningmeester en de andere leden
van het bestuur.
Elk lid heeft het recht om eigen ritten uit te stippelen en dit voor te leggen aan het bestuur van VCD.
Ritten onder “VCD-vlag” kunnen enkel als alle leden van VCD in de mogelijkheid gesteld worden/werden aan
deze rit deel te nemen of na goedkeuring van het bestuur van VCD.
Door het lidmaatschap te aanvaarden, gaat het lid akkoord dat er foto’s van hem/haar openbaar gemaakt
worden op Facebookpagina’s en/of de website.
Elk nieuw lid krijgt gratis een clubpolo aangeboden maar dit pas bij het tweede jaar lidmaatschap.
Uitzondering hierop is als het lid komt helpen tijdens de jaarlijkse Loterbolrit.
Het bestuur van VCD heeft het voorrecht om aanvragen voor lidmaatschap te weigeren.
Wanneer de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd kan het bestuur van VCD een lid
met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten van VCD zonder terugbetaling van het lidgeld.
Bij wangedrag of agressief gedrag of wanneer een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, zal
dezelfde sanctie worden uitgevoerd zoals hierboven beschreven.
Het lidgeld voor het nieuwe kalenderjaar dient ten laatste tegen midden januari van dat jaar overgeschreven
te zijn op rekening van VCD. (of vroeger door omstandigheden ; bijv. VWD). Wanneer een clublid zijn/haar
lidgeld voor een nieuw kalenderjaar niet betaalt, zal hij/zij eerst een herinnering ontvangen. Bij niet-betaling
na deze herinnering, zal het lid worden verwijderd van de ledenlijst en worden uitgesloten van verdere
clubactiviteiten.
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, kan geen enkel aanspraak maken op de bezittingen van VCD.

Slotwoord
Regels zijn ooit ontstaan omdat bleek dat zaken niet helemaal gingen zoals ze gewenst waren of omdat men
niet goed wist waar men aan toe was. Deze regels moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leden zich bij
Vespa Club Diest prettig voelen. Het is niet alleen de taak van het bestuur maar van ons allemaal elkaar
eraan te helpen herinneren dat deze regels nageleefd worden. Het rijden in clubverband met VCD moet
nog altijd een hobby blijven en elk lid dient zich goed te voelen bij VCD. Respect tonen en hebben
ten aanzien van andere leden is een belangrijk gegeven.
Het Bestuur van VCD
Philip Landerloos – Chris Debusscher
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