
 
 

Huishoudelijk- en toerrit reglement vereniging Altena Bromfiets Club 
(ABC) 

 
 
I: Lidmaatschap en contributie. 

 
 

Artikel 1. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 16 jaar. 

Artikel 2. Voor lidmaatschap komen in principe diegene in aanmerking, die woonachtig zijn in de 
gemeentes binnen het Land van Heusden en Altena, danwel een bepaalde binding hebben met dit 
gebied, en die in het bezit zijn of de beschikking hebben over 1 of meerdere bromfietsen van in principe 
25 jaar of ouder, ongeacht het merk of uitvoering, danwel interesse hebben in de klassieke bromfiets in 
het algemeen.  

Artikel 3. Lidmaatschap kan geweigerd worden wanneer er gerede vermoeden bestaat dat het 
aspirant lid in strijd handelt of gaat handelen met de doelstelling en belangen van de vereniging ABC en 
haar leden, de openbare orde, goede zeden of de wet. 

Artikel 4. Leden welke actief willen deelnemen aan toerritten dienen in het bezit te zijn van een 
geldig Nederlands bromfietscertificaat, danwel (bromfiets) rijbewijs. Bij inschrijving als lid dient dit 
eventueel te worden overlegd. 

Artikel 5. Aan het lidmaatschap is een contributie  per kalenderjaar verbonden. Is bij aanvang 
van het nieuwe kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt (jeugdlid), of de leeftijd van 65 jaar 
bereikt, dan geldt een gereduceerde contributie. Deze dient uiterlijk op 15 februari van het kalenderjaar 
van lidmaatschap te zijn overgemaakt of te betaald aan de penningmeester van de vereniging. Bij het 
niet of te laat voldoen hieraan vind royering van het lidmaatschap plaats.  

Artikel 6. Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie 
vastgesteld. 

Artikel 7. Opzegging van het lidmaatschap dient (bij voorkeur) schriftelijk aan de secretaris van 
de vereniging te geschieden voor het einde van het lopende kalenderjaar. 
 
  

Artikel 8. Bij aangaan van het lidmaatschap van de vereniging ABC verklaart het lid akkoord te 
gaan met dit reglement en de statuten van de vereniging ABC. 

Artikel 9. Aan het aantal leden van de vereniging ABC kan een limiet gesteld worden, waarna er 
sprake is van een eventuele wachtlijst voor aspirant-leden. Zulks ter beoordeling van het voltallig 
bestuur. 
 
      II: Definities 

Artikel 10. Onder “bromfiets” wordt verstaan: de bromfiets welke feitelijk gebruikt wordt tijdens een 
van clubwege te rijden toerrit.  

Artikel 11. Onder  “bestuurder” wordt verstaan het lid die als feitelijke bestuurder deelneemt aan 
een van clubwege te rijden toerrit. 

Artikel 12. Onder “ bestuur” wordt verstaan de gekozen bestuursleden van de vereniging Altena 
Bromfiets Club als geheel of afzonderlijk, handelend namens het bestuur. 

Artikel 13. Onder “toerrit” wordt verstaan een van clubwege of anderszins georganiseerde 
gezamenlijke bromfietsrit, welke in clubverband van de ABC wordt verreden. 



 
                      III: Het bestuur en vereniging 

Artikel 14. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester, een lid toercommissie en een lid clubactiviteiten, en twee overige leden, en behartigt 
de belangen van de vereniging ABC.  

Artikel 15. De bestuursleden worden gekozen door en uit de leden op de Algemene 
ledenvergadering voor de duur van 3 jaar. Bestuursleden zijn dan aftredend doch kunnen zich daarna 
terstond herkiesbaar stellen. Jeugdleden tot 18 jaar zijn niet verkiesbaar, en hebben geen stemrecht. 
Per gezinsverband/woonadres kan maximaal e e n lid zich verkiesbaar stellen.  

Artikel 16. Taakomschrijving voorzitter. 
a) De voorzitter leidt de vergadering. 
b) Hij bepaalt in overleg met het bestuur de data van de vergaderingen en indien noodzakelijk enkel in 
overleg met de secretaris en penningmeester. 
c) Hij onderhoudt de in- en externe contacten zulks indien nodig tezamen met een of meerdere der 
overige bestuursleden. 

Artikel 17. Taakomschrijving secretaris. 
a) De secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen van het bestuur en de algemene 
ledenvergadering.  
b) De briefwisseling, het archief en beheer en voorts alles wat tot een goede administratie behoort. 
c) Hij brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uit van de gang van zaken binnen de 
vereniging. 

Artikel 18. Taakomschrijving penningmeester. 
a) Hij beheert de financiële middelen van de vereniging ABC 
b) Draagt zorg voor het innen van de contributies enz. en draagt zorg voor de versterking van de 
geldmiddelen van de vereniging ABC 
c) Bij de algemene ledenvergadering dient hij een begroting over het lopende clubjaar in. Overschrijding 
van de begroting geschiedt eerst pas na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 
d) In de algemene ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het 
afgelopen clubjaar. 

Artikel 19. Jaarlijks voor 1 juni wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 
Op de vergadering komen in ieder geval de volgende punten op de agenda; 
-Goedkeuring van de begroting. 
-Goedkeuring van de jaarverslagen, secretarieel en financieel 

Artikel 20. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt aan de leden verzonden 
uiterlijk veertien dagen voor de datum waarop deze is vastgesteld. 
Voorstellen van de leden te behandelen op een vergadering dienen tenminste zeven dagen tevoren bij 
de secretaris te worden ingediend. 
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk 

Artikel 21. De kascommissie bestaat uit drie leden, waarvan een reserve. Wordt door de leden op 
de algemene ledenvergadering gekozen en heeft tot taak gedurende het lopende clubjaar het beheer 
van de financiële en de eigendommen van de vereniging te controleren. 
Hiertoe zal zij van de penningmeester de gegevens zo tijdig mogelijk ontvangen op eigen verzoek, 
zodat zij haar verslag met de jaarafrekening kan uitbrengen in de algemene ledenvergadering. 

Artikel 22. Tenminste vier maal per jaar verschijnt een clubblad, welke naar de leden wordt 
verzonden. Daarin staat in ieder geval de data’s van te rijden toerritten en andere activiteiten van 
clubwege vermeld. 

Artikel 23. Per e-mail worden eveneens van clubwege mededelingen naar de leden gedaan. Deze 
staan in principe ook vermeld op de website van de ABC http://altenabromfietsclub.weebly.com 

Artikel 24. Van alle leden van de ABC kunnen actieve bijdragen aan de vereniging worden 
gevraagd en verwacht, zoals bijv. zitting nemen in commissies, medewerking aan toerritten en 

http://altenabromfietsclub.weebly.com


activiteiten, aanwezigheid-, inbreng en stemming in de Algemene ledenvergadering en het leveren van 
kopij aan het clubblad en de website. 

Artikel 25. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
    IV: Toerritten 

Artikel 26. Het van clubwege uitzetten en organiseren van toerritten geschiedt door de daartoe 
aangestelde toercommissie, danwel door individuele leden in overleg met genoemde commissie. 

Artikel 27. Bij iedere toerrit is een voorrijder en een achterrijder aanwezig, voorzien van een oranje 
verkeersvest. De voorrijder bepaalt het tempo en richting, de achterrijder informeert indien nodig de 
voorrijder over het verloop van de toerrit. 

Artikel 28. Voorafgaand aan iedere toerrit wordt door de toercommissie uit de leden/deelnemers 
een ritleider aangezocht en aangewezen. De ritleider doet voor de start mededelingen met betrekking 
tot de toerrit, en ziet tijdens de toerrit toe op een ordelijk en veilig verloop van de toerrit. 

Artikel 29. Tijdens iedere toerrit is een bezemwagen ten behoeve van uitgevallen bromfietsen 
beschikbaar. Daartoe wordt door de toercommissie een rooster opgesteld. In principe kan ieder lid, in 
het bezit van rijbewijs B, in aanmerking komen dienst te doen als bezemwagen-bestuurder.  

Artikel 30. De vereniging noch de bezemwagen-bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade aan de bromfiets ontstaan enkel door het vervoer met de bezemwagen. 

Artikel 31. De deelnemers van de toerritten waken over elkaars veiligheid, en waarschuwen elkaar 
voor gevaarlijke situaties middels hand- en armgebaren. 

Artikel 32. Voor deelname aan te rijden toerritten worden aan de betreffende bromfiets en 
bestuurder de navolgende eisen gesteld: 

Artikel 33. De bromfiets moet rij- en onderhoudstechnisch in voldoende en veilige staat zijn. 
“Opgevoerde” bromfietsen zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de bestuurder in 
kwestie. Er mag met een dergelijke bromfiets niet aan genoemde toerritten deelgenomen worden 
wanneer er sprake is van een buitensporige geluidsproductie. Dit ter beoordeling van het bestuur en/of 
de ritleider. 

Artikel 34. De bromfiets moet zijn voorzien van een geldig, niet geschorst kenteken en –bewijs. 

Artikel 35. Op de bromfiets moet een geldige Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering zijn 
afgesloten en in stand gehouden. Overlegging van een verzekeringsbewijs (polis of groene kaart) kan 
voorafgaand aan een toerrit gevraagd worden. Eventuele beperkende polisvoorwaarden met betrekking 
tot  (de leeftijd van) de bestuurder worden in acht genomen. 

Artikel 36. De bestuurder moet fysiek en mentaal in staat zijn de bromfiets naar behoren te 
besturen. De bestuurder mag niet onder invloed zijn van alcohol of andere middelen/medicijnen die de 
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Een en ander is primair de verantwoordelijkheid van de bestuurder 
zelf. 

Artikel 37. Het dragen van een goed passende, goedgekeurde valhelm met gesloten sluiting is 
tijdens de toerritten verplicht. Aanstootgevende kleding en helmen, zoals bijv. de “ Nazi-helm” zijn niet 
toegestaan. 

Artikel 38. De bestuurder is voorafgaand en tijdens de toerrit verplicht de aanwijzingen en 
richtlijnen op te volgen gegeven door de vooraf bepaalde en aangewezen ritleider, en zich alleszins 
correct te gedragen.  

Artikel 39. De bestuurder is verplicht zich te houden aan de wegenverkeerswetgeving en blijft ten 
alle tijden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn (rij)gedrag en de eventuele gevolgen daarvan. 
 



 
   IV: Sancties 

Artikel 40. Indien de bestuurder niet voldoet of aangeeft niet te willen of kunnen voldoen aan 1 of 
meerdere eisen gesteld in artikel 33 tot en met 38, dan kan het bestuur (verdere) deelname van deze 
bestuurder aan een toerrit of toekomstige toerritten weigeren. Dit wordt terstond schriftelijk aan 
betreffende bestuurder/betreffend lid uiteengezet en meegedeeld. Bij herhaling kan het betreffende lid 
bij beslissing van het voltallige bestuur met in achtneming van artikel 7 van de statuten worden 
geroyeerd als lid van de vereniging ABC. Er vindt dan geen restitutie van contributie plaats. 

  

Aldus vastgesteld bij Algemene Ledenvergadering ABC op 12 mei 2007, laatst gewijzigd 3 november 
2009. 
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