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Reglement MC Maasdonk 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Algemeen 

1. Het lidmaatschap wordt voor minimaal één jaar aangegaan en loopt in principe van 1 januari tot en met 31 december. 

2. Het inschrijfgeld bedraagt € 20.- en hiervoor krijgt men een Polo met het Clublogo van MC Maasdonk. 

3. De contributie bedraagt € 60,- per persoon. Dit is inclusief het jaarfeest, exclusief koffie of thee bij diverse toertochten, 

evenementen en dergelijke en dient vóór 31 januari van het seizoensjaar betaald te zijn. 

4. Als je in de loop van het jaar lid wordt, dan wordt door het bestuur de verschuldigde contributie bepaald. 

5. Indien het inschrijfgeld of de jaarlijkse contributie niet tijdig voldaan is, vervalt het lidmaatschap en vervallen alle rechten. 

6. Indien er kosten zijn voor georganiseerde evenementen, zoals meerdaagse reizen, dan dienen de deelnemers ervoor te zorgen 

dat die kosten, ruimschoots voordat het evenement plaatsvindt, betaald zijn. Zo niet, dan kan het zijn, dat niet aan dat 

evenement kan worden deelgenomen. 

7. Opzegging van het lidmaatschap van de club dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de club en wel één (1) maand 

voor het verstrijken van het kalenderjaar. 

 

Bestuur en organisatie 

8. Het bestuur bestaat altijd uit minimaal 3 personen, met daarin een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 

9. Het bestuur wordt door de leden van de club gekozen. 

10. Het bestuur bepaalt zelf de taakverdeling. 

11. Het bestuur organiseert minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het jaar wordt 

geëvalueerd. 

12. De algemene ledenvergadering wordt minimaal 4 weken voordat deze plaatsvindt aangekondigd. 

13. Leden kunnen (minimaal 2 weken van tevoren) een agendapunt voor de algemene ledenvergadering opvoeren bij de secretaris. 

14. De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering. 

15. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over gedane 

handelingen en aangegane verplichtingen. 

16. De penningmeester brengt tijdens de algemene ledenvergadering een financieel verslag uit. 

17. Eenmaal per jaar vindt er een kas controle plaats, deze zal door twee leden van de club gecontroleerd worden.  

Na goedkeuring, wordt de voorzitter hiervan op de hoogte gebracht en wordt hiervan verslag uitgebracht tijdens de  

algemene ledenvergadering. 

18. Besluiten van bestuurlijke en van financiële aard worden genomen door de algemene ledenvergadering middels stemming.  

Er moet dan minimaal 50% van de leden aanwezig zijn. 

19. Van elke algemene ledenvergadering wordt door de secretaris verslaglegging gedaan. Het verslag wordt binnen 2 weken 

verspreidt onder alle leden. 

 

Aansprakelijkheden 

20. Deelname aan toertochten, evenementen, feestelijkheden, etc geschiedt op eigen risico. 

21. Het bestuur, de organisator van een evenement, voorrijder van een toertocht, etcetera is niet aansprakelijk voor eventuele 

ongevallen of schadeclaims opgelopen voor, tijdens of na een toertocht of evenement. 

 

Toertochten 

22. Deelnemers aan een toertocht dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig; 

23. Alle leden dienen bij deelname aan een evenement altijd een kopie van een compleet ingevulde Calamiteitenlijst bij zich te 

hebben. 

24. De motor waarop wordt gereden, moet minimaal WA verzekerd zijn en moet technisch in goede staat zijn. 

25. Deelnemers aan een buitenlandse toertocht, dienen zelf voor een reisverzekering en geldig paspoort of identiteitsbewijs te 

zorgen. 

26. Er wordt tijdens een toertocht met groepen gereden die niet groter zullen zijn dan 8 motoren, tenzij door de deelnemers  

aan de betreffende tocht unaniem anders wordt besloten. 

27. Kies bij het wegrijden een plaats in de groep en blijf zoveel mogelijk op die plaats. Ga dus niet onnodig inhalen. 

28. Neem een redelijke afstand tot je voorganger en ga baksteensgewijs rijden. 
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29. Voor aanvang van een toertocht is de motor afgetankt. 

30. Voor en tijdens de toertocht wordt geen alcohol gedronken. Ook na de toertocht, als er nog gereden moet worden, is alcohol  

 verboden. 

31. Indien de toergroep uiteenvalt bij een stoplicht of een kruising, dan blijft bij een richtingsverandering de laatste rijder wachten  

 op de achterblijvers. 

32. Bij pech stoppen de laatste 2 motoren. 

33. Als je na het inhalen weer op de eigen weghelft invoegt, maak dan ruimte voor motorrijders achter je, die ook willen invoegen 

 na het inhalen. 

34. Bij eventuele calamiteiten wordt door een persoon uit de groep altijd contact gezocht met de andere groep(en) door een  

 sms of telefoontje. Maak duidelijke afspraken en houd elkaar goed op de hoogte. 

35. Ieder lid wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden, geeft de rijder voor hem de ruimte en brengt andere motorrijders  

 niet onnodig in gevaar door roekeloos/gevaarlijk rijgedrag. 

36. Een lid kan één (1) keer per jaar een introducé deel laten nemen aan een toertocht. 

 

Overige 

37. Als lid dient met zich te houden aan dit reglement, zo niet, dan kan hij of zij uitgesloten worden als lid van de club en of  

 deelname aan toertochten, evenementen en dergelijke. 

38. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Na het besluit worden de leden hiervan op de hoogte 

gebracht. 

 


