Huishoudelijk reglement
Van de Renault Vrijbuiter Vrienden Club opgericht 15 september 2006,
te Hoogwoud voor onbepaalde tijd.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 0111625
Doel van de vereniging: Het verenigen van de leden door het organiseren van ten minste twee
evenementen per jaar. Een belangrijk deel van die organisatie wordt gedaan door de leden zelf onder
aansturing van het bestuur.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Artikel 1:
Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal vijf personen en minimaal drie, deze worden rechtstreeks gekozen en
benoemd op en door de ledenvergadering in juni (evt. mei) van elk jaar.
Een bestuurslid gaat zijn functie aan voor ten minste een jaar.
Een bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen. Echter niet langer dan vier jaar met een uitloop van nog eens
vier jaar
Een aftredend bestuurslid krijgt als dank voor de inzet een presentje aangeboden.
Nieuwe kandidaten dienen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering aan te
melden bij de voorzitter.
Als het bestuur, lopende het jaar tot de minimale bezetting mocht dalen, dan houdt het bestuur de volle
verantwoording. Bij minder dan 3 bestuursleden wordt er een extra ledenvergadering uitgeschreven,
of wordt er tot de eerstvolgende ledenvergadering een interim bestuurslid aangesteld.
Het bestuur is door de leden gemachtigd besluiten te nemen maar dient dat wel kenbaar te maken aan de
leden met opgaaf van de reden op de ledenvergadering of indien nodig eerder. Het bestuur vergadert
minimaal 2 x per jaar, in principe voor de evenementen.
De bestuursvergaderingen zijn openbaar en de notulen zullen minimaal 3 weken na de vergadering,
op verzoek, naar de leden verzonden worden. Notulen die over personen gaan worden pas verspreid
na goedkeuring door de betreffende personen.
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Artikel 2:
Het bestuur bestaat uit:
1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Secretaris
4. Algemeen bestuurslid/evenementen coördinatie
5. Algemeen bestuurslid
Artikel 3:
Lidmaatschap
Lid van de vereniging kunnen worden: natuurlijke personen die de Renault Vrijbuiter Vrienden Club een
warm hart toe dragen en in principe ook een warm hart toe dragen aan een Renault van een verouderd
type. Door de ledenvergadering kunnen ook als lid worden toegelaten; personen wiens lidmaatschap, in
verband met het doel van de vereniging, op prijs wordt gesteld.
De ledenvergadering kan altijd een lid weigeren zonder opgave van redenen, ook lopende een
verenigingsjaar. Het lidmaatschap vangt aan na betaling van de contributie.
Voorts kent de vereniging ereleden, die als zodanig worden benoemd door de algemene
ledenvergadering. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Overlijden van het lid.
2. Schriftelijke opzegging van het lid.
3. Opzegging door het bestuur namens de algemene ledenvergadering.
4. Geen betaling van contributie.
Evenementen zijn toegankelijk voor leden. Op uitnodiging van leden of het bestuur zijn ook nietleden welkom, dit in overleg met de coördinator evenementen.
Artikel 4:
Ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging, de leden zetten de koers van de vereniging
uit in samenspraak met het bestuur.
De ledenvergadering vindt éénmaal per kalenderjaar plaats tijdens het evenement in het voorjaar. De
agenda dient minimaal 3 weken voor de vergadering door het bestuur kenbaar gemaakt te worden aan de
leden.
Een ingebracht agendapunt door één of meer leden dient minimaal twee weken voor aanvang van
een ledenvergadering bekend te zijn bij het bestuur.
De algemene ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter van het bestuur of een
aangewezen afgevaardigde van het bestuur.
Is in bovenstaande niet voorzien, dan wijst de ledenvergadering een dagvoorzitter aan.
Artikel 5:
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën van de club en legt daarover verantwoording af
op de ledenvergadering van de voorafgaande periode. De penningmeester beheert de geldmiddelen
en voert de boekhouding. De penningmeester stuurt met de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering het financieel overzicht van het afgelopen jaar mee.
Een kascommissie is niet nodig, de leden zijn voor aanvang van de ledenvergadering in de gelegenheid
de financiële stukken te beoordelen en hierover tijdens de ledenvergadering vragen te stellen.
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Artikel 6:
Commissies
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Het bestuur heeft hiervoor toestemming nodig van
de algemene ledenvergadering.
De evenementen worden in principe georganiseerd door een tijdelijke commissie, die bestaat uit leden die
in de buurt wonen van de plaats, waar het evenement gehouden wordt.
Deze commissie staat onder verantwoordelijkheid van de coördinator evenementen.
Artikel 7:
Contributie
De leden betalen jaarlijks een contributie die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
De contributie is vorderbaar bij ingang van een nieuw verenigingsjaar.
Artikel 8:
Vertegenwoordiging
Van het bestuur vertegenwoordigen twee personen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
Het bestuur heeft de voorafgaande toestemming nodig van de algemene ledenvergadering voor het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bewaren van register goederen, of het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot een zekerheidsstelling voor een schuld van een derde maakt.
Het organiseren van de doelstelling dient hierbij buiten beschouwing te worden gelaten.
Artikel 9:
De Elly Buwalda Trofee
Traditioneel wordt tijdens een evenement van de Renault Vrijbuiter Vrienden Club een rondrit gereden. De
Elly Buwalda Trofee is een wisselbeker, die uitgereikt wordt aan de winnaar van de activiteiten die gedaan
worden voor, tijdens of na deze rondrit.
De winnaar van de wisselbeker dient ervoor te zorgen, dat de beker weer aanwezig is op het eerstvolgende
evenement, nadat hij/zij deze gewonnen heeft en liefst zelf overhandigen aan de volgende winnaar. De
winnaar zal naast de wisselbeker ook nog een kleine beker krijgen, die als herinnering aan het evenement
behouden mag worden.
De beide bekers zullen na het evenement voorzien worden van een plaatje met de naam van het evenement
en de winnaar. (equipe)
Artikel 10;
Slotbepaling: In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Het bestuur is wel verplicht deze bepaling mee te nemen naar de eerstvolgende ledenvergadering en deze
voor te leggen aan de leden.
Wijtgaard 2006-09-25
Herzien 2011-06-17
Herzien 2017-06-09
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