
 Publicatiedatum: 27-02-2021 

Huishoudelijk Reglement   
 

BMW MOTORCLUB  NOORD-NEDERLAND 
 

 
 

 
 

Lidmaatschap 
 

Artikel 1.  

1.a Het lidmaatschap zoals vermeld in artikel 4 van de statuten wordt alleen 

verleend aan personen die in het bezit zijn van een motorfiets van het merk 

BMW. 

1.b Continuering van het lidmaatschap is alleen mogelijk onder dezelfde voorwaarde. 

1.c Indien het lidmaatschap wordt toegekend aan meerdere personen binnen een 

gezin of andere samenlevingsvorm, wonende op één adres, is slechts één 

persoon verplicht de volledige jaarcontributie te voldoen. De andere personen, 

gezinslid genoemd, betalen de helft van dit bedrag. 

1.d In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur. * 

1.e De club hanteert als tijdelijk actie, naast de betalende lidmaatschappen, zoals 

voor hoofdleden en gezins- en partnerleden, ook gratis lidmaatschappen voor het 

1e kalenderjaar dat men zich opgeeft. Opzegging daarvan kan gedurende het 

hele jaar doch vóór 1 december van het jaar van opgave. Daarna wordt men 

betalend clublid en betaalt de jaarcontributie. (Zie artikel 7). Een gratis clublid 

heeft géén stemrecht. Voorwaarde is dat men niet eerder clublid is geweest, én 

dat men het kenteken doorgeeft, dit ter controle dat men een BMW-motor bezit. 

Wanneer het aantal gratis leden boven de 20 aanmeldingen in een jaar komt dan 

stoppen we met de mogelijkheid van gratis lidmaatschap. 

 

Erelidmaatschap 

Artikel 2.  

2.a Naast het in artikel 4 van de statuten omschreven lidmaatschap, kent de 

vereniging ook een erelidmaatschap. 

2.b Ereleden zijn leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt 

voor de vereniging. 

2.c Ereleden worden op voorstel van het bestuur, dan wel op schriftelijk verzoek van 

tenminste 5 leden, door de algemene vergadering benoemd. Voor de benoeming 

is een meerderheid vereist van tenminste de helft der uitgebrachte stemmen op 

de algemene vergadering,  

plus een. 

2.d Ereleden zijn gerechtigd deel te nemen aan alle door de vereniging te 

organiseren evenementen. 

2.e Ereleden die niet actief aan het verenigingsleven deelnemen, hebben in de 

algemene vergadering geen stemrecht. 

2.f Ereleden zijn niet contributie plichtig en zijn tevens ontheven van hetgeen is 

gesteld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement. 



2.g Het erelidmaatschap geldt voor het leven. Intrekking van het erelidmaatschap 

kan slechts geschieden door toepassing van een gelijke procedure als vermeld in 

artikel 12 van de statuten. 

 

Donateurs 

 

Artikel 3.   

3.a Iedereen die de club wenst te ondersteunen kan donateur worden.  

Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.  

Donateurs betalen minimaal hetzelfde bedrag als een gezinslid. 

 

Activiteiten 
 

Artikel 4.   

4.a Deelname aan activiteiten van de BMW MC N-NL staat open voor leden en 

gezinsleden, zoals benoemd in Artikel 1. Op invitatie zijn ook leden van BMW-

zusterclubs welkom. Organisatie en bestuur zijn gemandateerd hier in onderling 

overleg, in bijzondere omstandigheden van af te wijken. 

4.b Waar het motortochten betreft worden leden en gezinsleden geacht deel te 

nemen op een motorfiets van het merk BMW. Organisatie en bestuur zijn 

gemandateerd hier in onderling overleg, in bijzondere omstandigheden van af te 

wijken. 

4.c Door deel te nemen aan clubactiviteiten bevestigen de deelnemers dat zij 

akkoord gaan met de regels van de club. 

 

Commissies 

 

Artikel 5.   

5.a Het bestuur als bedoeld in artikel 9, lid 1, van de Statuten van de BMW 

Motorclub Noord-Nederland kan, naast de commissie als bedoeld in artikel 15, lid 

2 van voornoemd Statuut, andere commissies in stellen die, onder auspiciën en 

verantwoordelijkheid van het bestuur, belast worden met de organisatie van 

clubactiviteiten. 

5.b Het bestuur kan nadere (schriftelijke) richtlijnen uitvaardigen waarnaar de 

betreffende commissie zich dient te gedragen. 

5.c De in 5.a. genoemde richtlijnen kunnen per commissie verschillen. 

5.d De commissie doet jaarlijks, in de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk 

verslag over de door haar ondernomen en te ondernemen activiteiten en 

verrichtingen. 

  



 

Contributie 

 
Er zijn twee soorten leden. Betalende leden en gratis leden. 

 
1. Men wordt direct betalend clublid. Contributie wordt dan verrekend over de 

periode van het jaar zoals vermeld. (Zie artikel 6) 
 

2. Men maakt gebruik van het gratis lidmaatschap tot 31 december van het 
kalenderjaar. (Zie artikel 7) 

 
Artikel 6. De te betalen contributie wordt als volgt berekend: 

 
6.a Bij een doorlopend lidmaatschap betaalt men de jaarcontributie. Opzegging kan 

gedurende het hele jaar, doch uiterlijk vóór 1 december van het jaar. 

6.b Meldt men zich aan als betalend clublid tussen 1 januari en 31 augustus, dan 

geldt de jaarcontributie. Opzegging kan gedurende het hele jaar, doch uiterlijk 

vóór 1 december van het jaar. 

6.c Meldt men zich aan als betalend clublid tussen 1 september en 31 december, dan 

betaalt men 4 maanden contributie (dus 4/12, naar ratio). Opzegging kan 

gedurende de lopende periode, doch uiterlijk vóór 1 december van het jaar  

 

Artikel 7. Tijdelijke actie gratis lid, met een maximumaantal gratis leden. 

7.a Wordt men gratis lid tussen 1 januari en 31 december, dan betaalt men over dat 
lopende kalenderjaar géén contributie. Daarna wordt het gratis clublid een 

gewoon clublid. Men betaalt dan contributie in het opvolgende jaar. Een gratis lid 
heeft géén stemrecht gedurende het kalenderjaar.   

 
 
Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 maart 2011. 

 
 

Was getekend: Eelde, 2 maart 2011 
 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
 

H. van Heyst D.J.R. van de Wege H.D. Beving 
 

 
Huishoudelijk reglement aangepast op 25 februari 2021 door: 

 
R. Kornalijnslijper J. Van Dalen R. Fabriek 

 
 


