Huishoudelijk regelement:
Oldtimer vereniging “De Retro Mobielen” DRM
Maatschappelijke zetel: Wijngaardstraat 28 1745 Opwijk.
Deelnemers verklaren zich akkoord met de voorwaarden opgenomen in het
huishoudelijk regelement (opgesteld 15 juli 2020).

Raad van bestuur.
Piens Wim
Voorzitter
0476/987480
De Smedt Ann
Secretaris
0474/554402
Piens Steven
Penningmeester
0473/352223
De bestuursleden zijn het aanspreekpunt bij uitstek voor alle deelnemers.

Huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement kan steeds geraadpleegd worden op elke rit of bij
bestuursleden.
Doelstelling.
Onze vereniging heeft het doel oldtimervrienden samen te brengen die zich
bekommeren over het rollend en ronkend materiaal, hoofdzakelijk uit het agrarisch
verleden. Dit kunnen zowel restaurateurs of verzamelaars zijn van oldtimer tractoren
en auto’s, oude stationaire motoren, oud landbouwgereedschap en/of machines. Zij
ijveren ervoor om hun pronkstuk in de originele staat te restaureren, te laten werken
en het te tonen aan het publiek en te bewaren voor volgende generaties.
Alsook het organiseren van rondritten voor deze bolides.
Gegevens deelnemers en privacy.
-Iedere deelnemer zijn gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en
worden niet aan derden medegedeeld.
-E-mail adressen zijn ons communicatie middel, dus graag duidelijk vermelden en
eventueel nakijken, of melden bij wijzigingen.
-Op onze organisaties worden foto’s genomen die gepubliceerd worden op diverse
mediakanalen, website, facebook, clubbladen, ed. Het kan gebeuren dat ook jij
onbewust gefotografeerd bent en verschijnt op diverse kanalen.

Bijdrage activiteit.
Voor iedere activiteit zal een bijdrage gevraagd worden vermeld op flyer of bij
inschrijving. Deze bijdrage zal overgeschreven worden op rekening van “De Retro
Mobielen”. Deelname is enkel geldig bij inschrijving en betaling.

Anulatie activiteit door “De Retro Mobielen”.
Indien een activiteit door onze vereniging “De Retro Mobielen” niet doorgaat om het
even welke reden zal het bedrag terug betaald worden.
Deelname activiteit.
Bij afwezigheid aan een activiteit heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.
Indien men tijdig de afwezigheid meldt zal de raad van bestuur beslissen of
volledige of gedeeltelijke terugbetaling gebeurd naar gelang de gemaakte kosten, en
kan de deelnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.
Bekendmaking activiteiten.
Onze organisaties zullen bekend gemaakt worden door bedeling van flyers op
andere organisaties, het verschijnen op diverse media kanalen zoals websites,
facebook, oldtimerweb en per mail.
Inrichten van activiteiten.
Deelnemers die graag een activiteit wensen te organiseren kunnen dit voor leggen
aan de raad van bestuur, de raad van bestuur heeft het recht de activiteit goed te
keuren, aan te passen of te weigeren.
Deelnemende voertuigen.
-Elke deelnemer (eigenaar/bestuurder) verklaart dat zijn voertuig in orde is volgens
de Belgische wetgeving inzake verzekering en wegcode. Iedere bestuurder verklaart
een geldig rijbewijs te bezitten die conform is aan het te besturen voertuig.
-De vereniging of organisator van de activiteit kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor nalatigheden of het niet wettelijk in orde zijn van het deelnemend voertuig. Dit
is de expliciete verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder om dit te na
te gaan.

-Elk ongeval valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging of organisator en
dient gedekt te zijn via eigen verzekeringen. Deelname op eigen risico.

Deelname reglement “De Retro Mobielen”
-Elke deelnemer dient het huishoudelijk reglement van de vereniging “De Retro
Mobielen” alsook andere richtlijnen die van kracht zijn na te leven.
-De algemene belangen en doelstelling van de vereniging ”De Retro Mobielen” niet
te schaden.
-Voor het rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen kan de
organisator of vereniging van “De retro Mobielen” niet aansprakelijk gesteld
worden, het is de expliciete verantwoordelijkheid van de bestuurder.
-Voor roekeloos en agressief rijgedrag, ruzie, grof taalgebruik naar andere
deelnemers, derden of het bestuur is de organisator of een lid van het bestuur
gemachtigd desbetreffende deelnemer bij deze inbreuken verdere deelname te
ontzeggen, voor deze en andere organisaties.
-De rallyplaat mag in geen geval geheel of gedeeltelijk de nummerplaat bedekken.
-Meestal rijden we in rustige straten en wegen en zijn we niet alleen op stap, hou
rekening met andere weggebruikers en respecteer ieders hobby.
-Ook het naleven van de geldende verkeersregels tijdens activiteiten is de
verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
-Naar gelang de inbreuk kan dit leiden tot verdere sancties, zoals het melden ervan
aan politie diensten of andere.
-Door deelname aan een DRM evenement verklaart iedere deelnemer akkoord te
gaan met het huishoudelijk regelement.

-Genieten en plezier maken onder elkaar is ons motto.

