
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN DE 

FEDERATIE VESPA SCOOTERCLUBS NEDERLAND 
 

 
Art. 1 ALGEMEEN 
 
Art. 1.1 Het Huishoudelijk Reglement vormt een nadere uitwerking van en/of  aanvulling op de in de statuten 

opgenomen bepalingen. 
 
Art. 1.2 Het correspondentieadres van de vereniging is het adres van het secretariaat van één van de  aangesloten 

leden. 
 
Art 1.3 Begrippen:  

De vereniging heeft de naam “Federatie Vespa Scooterclubs Nederland”, ook aangeduid als 
“VSN”; 

 Bestuur : is het bestuur van de vereniging “Federatie Vespa Scooterclubs Nederland” 
ALV : is de benaming van de Algemene Leden Vergadering van de vereniging “Federatie  Vespa 
Scooterclubs Nederland”; 
Leden : Leden zijn in dit kader, de leden van de “Federatie Vespa Scooterclubs Nederland” of wel de  
aangesloten verenigingen / clubs; 
Clubleden : zijn leden van de bij de “Federatie Vespa Scooterclubs Nederland” aangesloten 
verenigingen / clubs. 

 
Art 2 BESTUUR 
 
Art. 2.1 De voorzitter wordt tijdens de ALV uit de aanwezige leden gekozen. 
 
Art. 2.2 Het bestuur verdeelt onderling de taken. 
 
Art. 2.3 Het bestuur heeft de hieronder aangegeven taken zoals vastgesteld door de ALV van 27 oktober 

2018: 
a) Uitwerken van algemeen beleid; 
b) Beheren van het vermogen van de vereniging waarbij onder andere: 

a. Innen van contributies en overige gelden; 
b. Nakomen van financiële verplichtingen van de vereniging; 
c. Voeren van een correcte boekhouding, incl., bijeenroepen kascontrolecommissie;  
d. Jaarlijks opstellen en indienen van een begroting voor het opvolgende jaar; 

c) Secretariaat VSN: postbusadres, correspondentie, voorbereiding ALV, agenda, stukken, 
verslagen, Statuten en Huishoudelijk reglement, clubspeldjes  

d) Samenwerking tussen leden incl. PR: coördinatie rittenagenda, evenementen, website en 
nieuwsbrief 

  



Art. 3 LIDMAATSCHAP van VSN 
  
Art. 3.1 Aanmelding van nieuwe leden wordt gericht aan het bestuur.  
 
Art. 3.2 De ALV beslist over toelating tot VSN en over beëindiging van lidmaatschap van VSN. 
 
Art. 3.3 a. De statuten van een (aspirant)lid mogen niet in strijd zijn met de statuten van de VSN;  
 b. In de verenigingsnaam van een lid van VSN dient de naam Vespa te zijn opgenomen;  
 c. De verenigingsnaam van een (aspirant)lid mag niet verwarrend zijn in relatie tot de namen van     

de leden. 
 
Art. 3.4 Beëindiging van lidmaatschap geschiedt wanneer: 

a. Het lid ophoudt te bestaan; 
b. Het lid zijn lidmaatschap opzegt; 
c. De ALV het lidmaatschap opzegt. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen als 

hieronder vermeld in Art.4 jegens VSN niet nakomt alsmede wanneer van VSN redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap continueren. 

d. Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van VSN zal door het bestuur schriftelijk 
worden medegedeeld tenminste een maand voor de formele beëindiging. 

 
 
Art. 4. VERPLICHTINGEN en RECHTEN van de LEDEN van VSN  
 
Art. 4.1 De leden van VSN worden geacht de ALV bij te wonen dan wel een geautoriseerde vervanger af te 

vaardigen tenzij een plausibele reden van verhindering tijdig en schriftelijk aan het bestuur wordt 
medegedeeld. 

 
Art. 4.2 Leden van VSN dienen in hun statuten dan wel huishoudelijk reglement een artikel te hebben 

opgenomen waarin staat vermeld dat: Leden van de betreffende Vespa Club beschikken over een 
Vespa-scooter of een scooter die door Piaggio of onder licentie van Piaggio is geproduceerd. Of 
vespa / piaggio in Nederland een warm hart toedragen.  

 
Art. 4.3 De contributieafdracht aan VSN, wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld. Iedere aangesloten 

vereniging betaalt eenzelfde jaarlijkse bijdrage. 
Art. 4.4 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die of een bij VSN aangesloten Vespa Club  jaarlijks 
 met een bedrag minimaal gelijk aan het lidmaatschapsbedrag steunen, zij ontvangen hiertoe dezelfde 

informatie als gewone leden. 
 
Art. 4.5 Bij overschrijving van een lid, duolid of donateur van een VSN lid naar een andere bij VSN 

aangesloten Vespa Club (VSN lid) behoudt deze het eigen lidnummer. 
 
Art. 4.6 De leden zijn verplicht de door de ALV vastgestelde jaarlijkse afdracht van de contributie in het 

eerste kwartaal van het nieuwe verenigingsjaar aan de penningmeester over te maken. 
 
Art. 4.7 De contributie voor ereleden die benoemd zijn door de ALV is voor rekening van VSN. 
 
Art. 4.8 De leden dragen zorg voor het organiseren van activiteiten binnen de eigen vereniging / club die bezit 

en gebruik van Vespa c.q. Piaggio scooter bevorderen. Toegang tot die activiteiten staat open voor 
clubleden van andere bij VSN aangesloten Vespa Clubs tenzij expliciet anders vermeld.  

 
Art. 4.9 De leden dragen zorg voor het tijdig doorgeven van de geplande en daartoe geschikte activiteiten van 

de eigen Vespa Club aan VSN zodat VSN deze tijdig kan publiceren. 
 
Art. 4.10 Via VSN verstrekte persoons- of andere gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt. 
  
 
 
Aldus vastgesteld door de Federatieraad  8 juli 2020  


