HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1.
De vlag door de vereniging aangenomen is
driehoekig, witte grond met een brede en twee
smalle, horizontaal en verticaal lopende rode
strepen, kruis vormend. Vanaf 1955 omvat de
clubvlag tevens een centrale koningskroon en
werd de naam veranderd in KONINKLIJKE
MODEL YACHT CLUB ANTWERPEN. vzw
Artikel 2.
Voor het praktische beleid is de vereniging onderverdeeld in volgende afdelingen:
a) motorschepen met mechanische aandrijving, elektrisch of stoom,
al dan niet radiobestuurde
b) varende zeilschepen, radiobestuurde of vaan bestuurde.
c) treinen en mechaniek
d) historische en statische modellen.
e) vrachtwagens
Andere afdelingen kunnen gevormd worden volgens het nagestreefde doel,
door beslissing van het bestuur. De leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van alle afdelingen.
LEDEN.
Artikel 3.
De vereniging is samengesteld uit een onbeperkt aantal leden, dat als volgt
verdeeld zijn: werkende leden; juniorleden; steunende leden; ereleden.
Alle leden zonder uitzondering mogen deelnemen aan de door de vereniging
ingerichte activiteiten.
Artikel 4.
a) de werkende leden moeten tenminste 18 jaar oud zijn, en hebben
stemrecht indien ze in regel zijn met hun bijdrage.
b) de juniorleden zijn diegenen die de 18 jaar niet bereikt hebben, doch
minstens 12 jaar oud zijn, en die verlangen deel te nemen aan de werking van de vereniging. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de
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andere leden, maar hebben geen stemrecht op de vergaderingen, en
kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
c) de steunende leden zijn diegenen die belang stellen in de werking van
de vereniging en deze willen steunen. Zij hebben geen stemrecht.
d) de ereleden en erevoorzitter worden door het bestuur op de Algemene
Vergadering voorgesteld. De titel van erelid of erevoorzitter wordt als
eerbewijs aangeboden aan personen of verenigingen welke aan de
vereniging bijzondere diensten hebben bewezen. Zij hebben het recht
alle manifestaties van de vereniging bij te wonen, zonder echter een
jaarlijkse bijdrage te moeten storten. Zij hebben geen stemrecht.
Artikel 5.
Aanneming: elke aanvraag tot lidmaatschap zal bij het bestuur moeten ingediend worden met opgave van naam, adres, geboortedatum, nationaliteit en
handtekening. Voor de juniorleden dient een handtekening van ouders of
voogd voorzien. Het bestuur zal over de aanname beslissen. Het bestuur
heeft het recht een kandidaat af te wijzen zonder de reden van deze beslissing op te geven. Bij weigering van een kandidaat, wordt zijn bijdrage terugbetaald.
Artikel 6.
Ieder lid is verplicht kennis genomen te hebben van de reglementen en statuten van de vereniging, zich hieraan te onderwerpen, alsook aan de beslissingen genomen op de vergaderingen. Alle leden dienen voorzorgen te nemen
ter voorkoming van ongevallen.
Artikel 7.
Wanneer een lid op 1 maart zijn bijdrage voor het lopende jaar niet heeft betaald, wordt het beschouwd als ontslagnemend op 1 april.
Artikel 8.
Bijdrage: De bijdrage is betaalbaar in éénmaal voor 1 maart van het lopende
jaar. De juniorleden betalen een verminderde bijdrage, de steunende leden
een verhoogde. Iedere gestorte som of bijdrage behoort beslissend aan de
vereniging, en niemand heeft het recht om welke reden ook, een terugbetaling te eisen. Een lid dat niet in regel is met zijn bijdrage, zal geen deel mogen nemen aan de werking van de vereniging.
Door het betalen van de bijdrage door het lid, krijgen alle leden van zijn gezin,
wonende op hetzelfde adres, het recht deel te nemen aan alle clubactiviteiten, maar hebben geen stemrecht.
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BESTUUR
Artikel 9.
Bestuursleden: Zij worden gekozen uit de leden die tenminste twee jaar lid
zijn en de ouderdom van 21 jaar bereikt hebben. De bestuursleden worden
gekozen voor een duur van twee jaar, en zijn om de helft verkiesbaar ieder
jaar op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Het bestuur blijft in functie totdat in vervanging is voorzien. Nieuwe kandidaten kunnen zich voorstellen per brief aan het bestuur uiterlijk voor 1 december van het vorige verenigingsjaar, zodat hun kandidatuur tijdig kan ´bekend
gemaakt worden. De kandidatuur dient gesteund door de handtekening van
vijf werkende leden.
Artikel 10.
Het bestuur is samengesteld als volgt:
Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, bibliothecaris, materiaalmeester, PR verantwoordelijke, sectieverantwoordelijken (zie art 2)
Artikel 11.
Het bestuur is gelast alle zaken te regelen voor het welzijn van de vereniging
en zorgt voor de uitvoering der beslissingen in de vergadering genomen.
Artikel 12.
De bestuursleden voeren hun mandaat gratis uit.
BEVOEGDHEDEN EN OPDRACHTEN
Artikel 13.
De voorzitter leidt de vergaderingen, hij vertegenwoordigt de vereniging bij
elke officiële gelegenheid. In geval hij verhinderd is, zal hij een bestuurslid,
als afgevaardigde aanduiden. Hij heeft het recht de tot de orderoeping te bevelen. Hij moet de rekeningen van de club nazien en deze goedkeuren vooraleer ze mogen uitbetaald worden. Hij is gehouden minstens tweemaal per
jaar de kas na te zien in aanwezigheid van de penningmeester en een bestuurslid. Hij maakt verslag op van zijn bevindingen en legt dit voor op de
eerstvolgende vergadering. Hij ondertekent de briefwisseling van de vereniging. De briefwisseling wordt geopend door de voorzitter.
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Artikel 14.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter in al zijn handelingen indien deze
belet is.
Artikel 15.
De penningmeester is gelast met het regelmatig innen der bijdragen en verschuldigde gelden. Hij houdt rekeningen van inkomsten en uitgaven bij, en
doet betalingen door het bestuur goedgekeurd. Hij stelt een jaarlijks verslag
op over het financieel beheer, hij stelt de begroting op en de jaarbalans.
Artikel 16.
De materiaalmeester zorgt dat het materiaal in goede staat wordt gehouden,
en voert de nodige herstellingen uit. Bij zware kosten raadpleegt hij het bestuur.
Artikel 17.
De bibliothecaris houdt toezicht over de boeken der club, en is verantwoordelijk voor het onderhoud en het uitlenen der boeken. Hij doet het bestuur
voorstellen aangaande de bibliotheek.
Artikel 18
De Public Relations verantwoordelijke onderhoudt en verzorgt de goede
betrekkingen van de club. Hij zorgt voor het drukwerk ten behoeve van de
club, en is verantwoordelijk voor het regelmatig verschijnen van het clubblad.
Artikel 19
De secretaris verzorgt de briefwisseling van de club. Hij maakt alle verslagen
op van de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.
Artikel 20.
De verantwoordelijken voor een afdeling zijn belast met het besturen van
hun afdeling. Zij stellen onderling en in samenwerking met het bestuur de
wedstrijdkalender op. Voor alle financiële uitgaven vragen ze echter de goedkeuring van het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het
goede verloop en de werking van hun afdeling.
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TUCHTMAATREGELEN
Artikel 21.
Alle politieke inmenging in de schoot der club is verboden.
Artikel 22.
De club neemt geen verantwoordelijkheid bij onderhandse verkoop van modellen of materiaal. Duidelijke commerciële of winstbeogende handelingen
zijn in het kader van de V.Z.W. verboden en schaden de clubgeest.
Artikel 23.
Ingezonden teksten voor het clubblad dienen steeds door de schrijver ondertekend te worden, en blijven zijn verantwoordelijkheid. Teksten die het belang
van de leden of van de vereniging kunnen schaden, kunnen door het bestuur,
na verhoor van de schrijver, geweigerd worden.
Artikel 24.
Uitsluiting: kan alleen door een beslissing van de Algemene Vergadering.
Een lid kan uitgesloten worden:
a) om aan de eer tekort gekomen te zijn, zich van de naam en kentekens
van de club bediend te hebben om politieke propaganda te maken of
om persoonlijke belangen te dienen, en voor inbreuk op de reglementen.
b) om de clubbelangen tegen te werken, hetzij door propaganda hetzij
door daden.
c) om clubprojecten buiten de vereniging te verkopen zonder toestemming van het bestuur.
d) herhaaldelijk onsportief gedrag of kwaadwillige verdachtmaking.
Artikel 25.
Wanneer het gedrag van een lid gedurende een vergadering of activiteit onbetamelijk is, kan de voorzitter dat lid tot de orde roepen. Wanneer een lid
driemaal opeenvolgend tot de orde geroepen wordt, heeft dit de uitsluiting
van het lid tot gevolg voor die vergadering of activiteit.
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