Huishoudelijk Reglement Oldtimer Car Club Bilzen
Clubleden dienen voor 1 januari hun jaarlijks lidgeld te storten op de
clubrekening. Indien na twee aanmaningen geen gevolg gegeven wordt dan kan
het bestuur besluiten tot opheffing van het lidmaatschap op 15 januari van het
lopende jaar.
Bij het onderschrijven van het lidmaatschap is de partner automatisch ook lid,
andere leden van het gezin dienen zelf lidmaatschap te betalen.
Ieder clublid dient binnen een redelijke tijdspanne gehoor te geven aan
verzoeken van het bestuur. Dit kunnen onder andere zijn, verzoek tot update
van hun adres, telefoonnummer enz.
O.C.C.B. is op geen enkele manier aansprakelijk voor om het even welke
schade, het zij lichamelijk of schade aan voertuigen.
Ieder lid dat opzettelijk schade aanbrengt, hetzij verwondingen of ander letsel,
hetzij schade aan infrastructuur of voertuigen is volledig verantwoordelijk voor
zijn daden en dient deze schade zelf te vergoeden.
Elk lid dat deelneemt aan één van onze evenementen dient er voor te zorgen
dat zijn/haar voertuig volledig wettelijk in orde is en verzekerd is.
Men verplicht zich steeds om zich volgens de openbare zeden en normen te
gedragen.
Alle vormen van agressie, hetzij in het verkeer, op evenementen, in lokalen of
op onze website zijn onmiddellijk te bestraffen, door een waarschuwing of een
opzegging van het lidmaatschap.
Er is nooit een teruggave van betaalde bijdragen, behalve bij overlijden van het
clublid. Indien de partner besluit om lid te blijven, wordt de reeds betaalde
bijdrage overgedragen voor het lopende jaar.
Deze regels zijn niet volledig en kunnen op elk tijdstip door het bestuur
aangepast worden.
Bij elke aanpassing zullen de clubleden op de hoogte gebracht worden.

Alle leden dienen dit regelement te kennen en schriftelijk of digitaal te
ondertekenen.
Ons adres is:
O.C.C.B.
Reekstraat 123
3740 Rijkhoven Bilzen

Handtekening voorafgegaan van "Gelezen en Goedgekeurd en datum van
ondertekening"

