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Algemene verplichtingen van de Leden.
1.1 De verplichting van de leden ten opzichte van Vereniging Team G.A.S. staan vermeld in dit
Huishoudelijk reglement en in de Statuten. Dit reglement word normaliter uitgereikt bij inschrijving.
Ieder lid dient het gehele reglement te kennen, en zich aan de regels te houden zoals deze hierin vermeld
staan. Het statuut kan na afspraak door ieder lid worden ingezien,
bij de voorzitter van Vereniging Team Gezellige Auto Sociëteit.
Dit Huishoudelijk reglement blijft geldig tot er een nieuwe versie is verschenen.
1.2 Ieder lid is gebonden aan de statuten, aan de reglementen van de vereniging en ook aan de besluiten
van de ledenvergadering en die van het bestuur. Ieder lid dient zich te gedragen comform de statuten, het
huishoudelijk reglement en de besluiten van vereniging Team G.A.S. Hiervoor heeft het lid zijn/haar
handtekening geplaatst op het speciale formulier wat hij/zij heeft ontvangen bij inschrijving als zijnde lid
van Vereniging Team G.A.S.
1.3 De leden van Vereninging Team G.A.S. Dienen zich zo te gedragen dat hun gedrag de naam van de
Vereniging niet schaad. Indien is gebleken dat door het gedrag van een lid de naam van de Vereniging is
geschaad dan zal het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
1.4 Ieder lid betaald een contributie. De ledenvergadering bepaald jaarlijks het bedrag daarvan.
1.5 Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun introducé(s).
1.6 Leden zijn verplicht de door hun toedoen aan de eigendommen der vereniging toegebrachte
schade te vergoeden.
1.7 Het bestuur van Vereniging Team Gezellige Auto Sociëteit behoudt zich te allen tijde het recht om
personen het lidmaatschap van de vereniging te weigeren of te ontbinden door middel van een verklaring
die afgelegd word.
1.8 Voor zaken/schade waarin dit reglement niet voorziet zal door het bestuur na overleg een besluit
genomen worden tot beëindiging als zijnde lid.

Leden Lidmaatschap Ledenregister.
2.1 De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2.2 Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten. Degene die gewoon lid van de vereniging wil
worden verzoekt aan het bestuur schriftelijk om toelating. Over die toelating beslist het bestuur. Als het
bestuur toelating weigert kan de ledenvergadering daartoe alsnog besluiten met een meerderheid van
2e/3e van de stemmen. Men kan alleen lid worden van de Vereniging Team G.A.S. indien men in bezit is,
of hoofdbestuurder van een motorvoertuig. Een lid moet tenminste 18 jaar oud zijn. Alle nieuwe leden
hebben een proeftijd van 3 tot 6 maanden. Deze proeftijd is om te kijken hoe het aspirant-lid zich gedraagt
in het algemeen. Ook kan het lid zelf kijken of het hem/haar bevalt bij Vereniging Team G.A.S.
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2.3 Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of in verband met het
doel van de vereniging op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering tot erelid zijn benoemd.
2.4 Het lidmaatschap is persoonlijk en kan dan ook niet worden overgedragen. Het lidmaatschap kan niet
worden verkregen door erfopvolging.
2.5 Bij reglement, vast te stellen door de ledenvergadering, kunnen aan het lidmaatschap verbintenissen
verbonden worden.
2.6 Nieuwe leden betalen inschrijfgeld dit bedraagt € 10 Euro Tevens is elk nieuw lid verplicht een
Kentekenplaat met Team G.A.S. erop af te nemen welke je pas na de 3e meeting mag worden ontvangen.
2.7 Het bestuur houdt een register bij, waarin ten aanzien van ieder lid vermeld worden diens naam, adres
en ingangsdatum lidmaatschap. Dit register word regelmatig bijgehouden. Twee bestuursleden voorzien
elke aantekening in het register van een handtekening. En ieder lid zorgt ervoor dat zijn adres steeds bij de
vereniging bekend is. Alle opzeggingen, mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het in voormeld
register ingeschreven adres.

Beëindigen Lidmaatschap & Overtredingen.
3.0 Het lidmaatschap eindigt:
A. Door overlijden van het lid of bij een lid/rechtspersoon door ontbinding
B. Ten gevolge van opzegging door het lid.
C. Ten gevolge van opzegging door de vereniging.
D. Door ontzetting
3.1 Een lid kan zijn lidmaatschap alleen opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar en bij een
aangetekende brief. Die brief moet vóór een december door de Secretaris van de vereniging zijn ontvangen.
Deze moet die ontvangts binnen acht dagen schriftelijk bevestigen. Als te laat is opgezegd loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten voortduren.
3.2 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat aan het lid
een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3.3 De vereniging kan een lidmaatschap uitsluitend opzeggen als een lid ophoudt te voldoen aan de
vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld en ook als een lid dat daartoe
herhaaldelijk werd aangemaand, op een oktober niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging heeft voldaan, niet anders dan tegen het einde van het lopende boekjaar en slechts bij
aangetekende brief van het bestuur, die reden van opzegging vermeldt. Die brief moet vóór een december
worden verzonden.
3.4 Als van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten voortduren,
kan opzegging door het bestuur tot gevolg hebben dat het lidmaatschap terstond eindigt.
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3.5 Alle kosten, verbonden aan incasso van de onder punt 5.1 hiervoor bedoelde geldelijke verplichtingen,
komen ten laste van het lid dat in verzuim is.
3.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan uitsluitend worden uitgesproken als een lid in strijd handelt met de
statuten, met de reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
en vind plaats door het bestuur. Het bestuur stelt de betrokkene zo spoedig mogelijk van het besluit tot
onzetting in kennis en geeft daarbij de reden(en) voor de ontzetting op. Binnen een maand na ontvangst van
die kennisgeving kan de betrokkene bij de ledenvergadering in beroep gaan. Het betrokkene lid is tijdens de
beroepstermijn en ook in de periode dat het beroep aanhangig is geschorst. De ledenvergadering kan een
besluit tot onzetting slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen.
3.7 als het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage toch voor het geheel
door het betrokken lid verschuldigd, ongeacht de reden of oorzaak van dat einde. Het bestuur kan in
voorkomend geval anders besluiten.
3.8 Door opzegging van het lidmaatschap kan een lid zich niet onttrekken aan een besluit ten gevolge
waarvan de rechten en/of verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden gewijzigd, maar het
bepaalde in lid 2 van dit artikel blijft gelden. Het in de vorige alinea bepaalde vormt een afwijking op wat
is bepaald in artikel 36, lid 3 eerste zin van wetboek 2 van het burgerlijk wetboek.

Schorsing van een lid
4.1 Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen. Dit kan alleen als dat lid herhaaldelijk in strijd handelt
met zijn lidmaatschap-verplichtingen of door handelingen of gedragingen die het belang van de vereniging
in ernstige mate schade toebrengt of heeft toegebracht. De periode van schorsing gaat in op de dag waarop
het bestuur tot schorsing is genomen. De schorsing duurt tot en met de eerstvolgende ledenvergadering,
maar nooit langer dan drie maanden. Tijdens de periode van schorsing kunnen door of namens het
desbetreffende lid de aan diens lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, maar dat lid
heeft wel toegang tot de ledenvergadering waarin het bestuur tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
om daarover in die vergadering het woord te voeren.

Geldmiddelen & Donateurs.
5.1 Contributie kan per Kwartaal, Half-jaar of jaar overgemaakt worden dit kan je bij de penningmeester
aangeven hoe je dit wilt gaan doen. Het bedrag dient in de eerste week van de termijn overgemaakt te zijn
op rekeningnummer NL35 SNSB 0783 2326 24. Te namen van Team Gezellige Auto Societeit.
Onder vermelding van je voor en achternaam. Mailen kan naar penningmeester@team-gas.nl
5.2 Eventuele verkrijgingen ingevolge van erfstellingen, legaten en schenkingen en eventuele andere baten.
5.3 Donateurs zijn zij, die zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur en zich daarbij
jegens de vereniging hebben verbonden tot betaling om niet van een jaarlijks door de ledenvergadering te
bepalen minimum bijdrage. Ook rechtspersonen kunnen donateur zijn.
Het bestuur kan een donateur als zodanig weigeren.
5.4 Onze vereniging is aangesloten bij Sponsorkliks.com. Via Sponsorkliks kunt u naar een desgewenste
webwinkel om uw product te kopen zonder dat het u een cent extra kost sponsort u toch de vereniging.
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Leden van Vereniging Team Gezellige Auto Sociëteit.
6.1 Leden van vereniging Team G.A.S. dienen er zorg voor te dragen dat de plaats waar men elkaar treft
schoon wordt achtergelaten. Ook moet men zich houden aan de regels van de terrein-eigenaar
(indien die er zijn).
6.2 Van de leden wordt verwacht dat ze op meetings stipt de regels volgen zoals deze worden opgelegd
door de organiserende club, en zich dienovereenkomstig gedragen, om het aanzien van Team G.A.S.
te behouden ( 1.3 van dit reglement ).
6.3 Leden, welke als bestuurder van een motorvoertuig aan de clubactiviteiten deelnemen, dienen te allen
tijde in het bezit te zijn van een in Europees geldig rijbewijs. Tevens dient de voertuig minimaal
WA-verzekerd te zijn, en voorzien te zijn van een geldige APK, TüV of andere voor het in land van herkomst
van de motorvoertuig geldige periodieke keuring.
6.4 Als leden onder invloed van Alcohol of Drugs als bestuurder van een motorvoertuig meedoen aan
clubactiviteiten, dan zal het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang
worden beëindigd.
6.5 (Leden)vergadering bij een aangekondigde (leden)vergadering geldt dat elk lid verplicht is aanwezig te
zijn. Als een lid door omstandigheden niet aanwezig kan zijn moet hij/zij zich tot 24uur voor de vergadering
afmelden bij de secretaris van de vereniging. Dit kan doormiddel van een E-mail te sturen naar
secretariaat@team-gas.nl of bellen of een privé app te sturen naar Secretaris. Het nummer word u vanzelf
bekend zodra u in de groepsapp zit.
6.6 En dergelijke te maken op de trefplaats. Is het ook verboden om op en in de buurt van de trefplaats
rond te 'scheuren'en sprintjes te houden.
Hierhoort het omringende en aangrenzende industrieterein ook bij!
- Gooi afval meteen weg. Niet laten liggen als men weggaat.
- Over het gebruik van Cannabis en alcohol word het volgende verwacht van de leden. Dat dit niet word
gebruikt op de meetings het is een ander verhaal als het op medische gronden gebeurd. Loop dan even een
rondje zodat de overige leden en/of kinderen er geen last van hebben.

Clublogo's & Clubaanduidingen.
7.1 Leden zijn verplicht hun kentekenplaat (Team G.A.S.)zichtbaar op hun motorvoertuig te plaatsen.
Tijdens deelname aan een evenementdient op elke motorvoertuig van de leden van vereniging Team G.A.S.
een clubaanduiding aanwezig te zijn. Zo kan de eenheid naar buiten worden getoond.
7.2 Leden welke hun motorvoertuig verkopen dienen er zorg voor te dragen dat de aanduiding van de
vereniging op de motorvoertuig vóór overschrijving van de voertuig verwijderd zijn. Blijft men in gebreke,
dan staat hier een boete op van € 25 Euro en dient men alsnog te zorgen dat de bovengenoemde
items worden verwijderd. Indien de auto binnen de club blijft, geldt dit artikel niet. Mocht het voorkomen
dat er een lid per direct zijn lidmaatschap word ontbonden door bijvoorbeeld slecht gedrag of andere
vormen waarbij hij/zij de vereniging schade toe heeft gebracht. Is dit (ex)lid verplicht de clublogo's binnen
48 uur van zijn voertuig te halen en daarvan foto's te sturen naar info@team-gas.nl Doet hij/zij dit niet
staat er een geldboete van € 75 Euro
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Whatsapp vereniging Team G.A.S.
8.1 Er zijn twee groepsapp's in het leven geroepen op een betere band met de nieuwe leden te creëeren,
aangezien er ook een aantal leden in de vereniging zitten die de normale groepsapp niet kunnen
bijhouden vanwege hun werk en toch de belangrijke info willen. Hierop hebben wij vanuit het bestuur
besloten om nog een groepsapp erbij te houden Team G.A.S. Info Channel. Deze is dus UITSLUITEND
bedoeld voor info over de vereniging en evenementen waar wij als Team G.A.S. naartoe kunnen gaan en
dus niet bedoeld is voor met elkaar te chatten.
In de normale groepsapp Team G.A.S. Groepsapp kan er gechad worden met elkaar. Over auto's motoren,
vrachtwagens en interesante gesprekken humor ect ect..
Houd dus alle negatieve gespreken en ruzies BUITEN de groepsapp's bij drie keer een negatieve uiting word
je uit de groepsapp verwijderd. En zal het bestuur met desbetreffende lid contact opnemen.
Tot Slot.
De volgende regels zijn ingevoerd om de toegang tot, en de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van de
faciliteiten van en op het terrein van het betreffende evenementen park door (leden)
van vereniging Team G.A.S. te waarborgen en voort te kunnen zetten.
Hou je er dus ook aan !!!

Bestuur.
9.1 Het bestuur van Vereniging Team G.A.S. bestaat uit 5 personen, welk allemaal hun eigen taak heeft
binnen deze organisatie. De functies bestaan uit: Voorzitter, Vice Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en
Meeting Coördinator.
9.2 Contact met het bestuur.
Voorzitter:
Naam: Dion Jansen
Mob:
Mail: voorzitter@team-gas.nl

Vice Voorzitter:
Naam: Mark Lemmens
Mob:
Mail: vice-voorzitter@team-gas.nl

Penningmeester:
Naam: Jan Verstegen
Mob:
Mail: penningmeester@team-gas.nl

Meeting Coördinator:
Naam:
Mob:
Mail: meetingcoordinator@team-gas.nl

Secretaris:
Naam: Jim van de Moosdijk
Mob:
Mail: secretariaat@team-gas.nl
Wilt u direct alle bestuurders een mailtje sturen, dan kan dat via info@team-gas.nl
Dit mailadres is gekoppeld aan alle bestuursleden.
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Notities / Aantekeningen.

8.
25-11-2019

