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Huishoudelijk Reglement 
SHADOW OWNERS CLUB  
Netherlands (SHOC.NL) 

 
Artikel 1, Leden 

1. Het bestuur houdt een administratie bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. 

2. De vereniging kent 2 categorieën leden te weten: Actieve en Passieve leden. Actieve leden 
zijn zij, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie A, een Shadow / VTX  berijden of 
eigenaar zijn en de contributie hebben voldaan. Passieve leden zijn zij, die verwant zijn aan 
een actief lid, en de contributie hebben voldaan. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. 
4. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap is men gebonden aan de regels zoals vastgesteld in 

het huishoudelijk reglement. 
5. Aanvraag van het lidmaatschap wordt na goedkeuring door de SHADOW OWNERS CLUB aan 

het lid bevestigd. 
 ( Over genomen beslissingen wordt door het bestuur geen correspondentie gevoerd ) 
  
Artikel 2, Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 

1. Voorzitter : 

• Leidt het bestuur 

• Controlerende functie  

• Draagt zorg voor een goede taakverdeling 

• Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe 

• Leiden van vergaderingen 

• Kennis houden over lopende zaken 

• Overzicht creëren en houden 

• Controlerende functie 
2. Vice Voorzitter : 

• Deze vervangt de president en zijn taken als deze afwezig is 
3. Secretaris : 

• Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie 

• Is verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen 

• Notuleert de vergaderingen 

• Verwerkt en beheert de post en het archief 

• Registrerende functie 

• Is verantwoordelijk voor procedures aanmeldingen 
4. Penningmeester : 

• Verantwoordelijk voor het financiële beleid en de vertaling daarvan in budgetten 

• Beheert de financiën 

• Maakt financiële overzichten (jaarverslag) 

• Coördineert de financiële administratie 

• Bewarende functie 
5. Public relations (PR) : 

• Promotie evenementen (ontwerpen en drukken posters-flyers) 

• Sponsorcontacten onderhouden en werven 

• Eigen ideeën om de SHADOW OWNERS CLUB beter te profileren 

• Zorg dragen voor de clubartikelen 
6. Coördinator : 

• Het organiseren en coördineren van activiteiten van de club. 



Artikel 3, Activiteiten 
1. Deelname aan activiteiten van de SHADOW OWNERS CLUB,  is alleen mogelijk op een Honda 

Shadow / VTX . Andere type motoren worden alleen toegelaten op uitnodiging van het 
bestuur. 

2. Tijdens de activiteiten houdt men zich aan de verkeersvoorschriften en worden geen 
alcoholische dranken en drogerende middelen gebruikt. 

3. Tijdens de activiteiten dient de deelnemer zich  te houden aan het toerreglement zoals 
opgesteld en gepubliceerd op de site onder het hoofdstuk notulen. 
3.1. Het bestuur is ten alle tijden gerechtigd het tourreglement aan te passen indien zij dat 
noodzakelijk acht en gaan per direct in. 
3.2. Controle en goedkeuring door de leden dient dan achteraf op de eerst volgende ALV te 
gebeuren. 

4. Na betaling van de eventuele bijdrage voor deelname heeft men geen recht op restitutie, 
behoudens in die gevallen waarin het bestuur anders oordeelt. 

5. Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemers. De SHADOW 
OWNERS CLUB kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of 
letsel opgelopen tijdens een van de activiteiten. 

6. De motor waarmee wordt deelgenomen aan de door de SHADOW OWNERS CLUB 
georganiseerde activiteiten, dient in deugdelijke staat te zijn ( bv. Banden, remmen, 
verlichting en verzekering ) en kan worden gecontroleerd voorafgaand aan de activiteiten. 

7. Bij het meenemen van kinderen naar SHADOW OWNERS CLUB activiteiten, geschiedt dit 
geheel onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende begeleiding / deelnemer. 

8. Indien er SHADOW OWNERS CLUB activiteiten zijn, wordt het niet toegestaan om banners te 
dragen onder, boven en in combinatie met het SHOC rug embleem. 

 
Artikel 4 Privacy beleid 

1. De SHADOW OWNERS CLUB kent sinds mei 2018 een privacy beleid. Dit beleid is vastgelegd 
in een privacy statuut dat gepubliceerd is op site onder notulen. 

2. Het bestuur is ten alle tijden gerechtigd het privacy statuut aan te passen indien zij dat 
noodzakelijk acht en gaan na publicatie  in de nieuwspage per direct in. Controle en 
goedkeuring door de leden dient dan achteraf op de eerst volgende ALV te gebeuren. 

  
Daar waar onduidelijkheden zijn in het huishoudelijk reglement, en of andere twistpunten, beslist 
het bestuur van de : 
    SHADOW OWNERS CLUB  Netherlands 
 
Verder kan het bestuur op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.  


