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ARTIKEL 1. LEDEN 

1 De vereniging kent drie categorieën leden, te weten: 
a. hoofdleden: hoofdleden zijn zij, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijscategorie A, een 

Shadow berijden en de contributie hebben voldaan; 
b. gezinsleden: gezinsleden zijn zij, die behoren tot dezelfde huishouding als een hoofdlid en de 

contributie hebben voldaan. Gezinsleden (minimaal 16 jaar) hebben dezelfde rechten en 
plichten als een hoofdlid. Indien er een clubblad wordt uitgegeven ontvangt men per huishouden 
slechts een exemplaar. De contributie van gezinsleden bedraagt de helft van die van 
hoofdleden; indien een gezinslid in het bezit is van een geldig rijbewijs categorie A en op de 
motor aan de activiteiten van de club wil deelnemen, is hij/zij niet verplicht een Shadow te 
berijden; 

c. ereleden: ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur wegens hun buitengewone 
verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd bij een 
besluit van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen. Ereleden zijn vrijgesteld van 
betaling van de jaarlijkse contributie en van de verplichting om een Honda Shadow te berijden. 

2 Bij het aanvaarden van het lidmaatschap is men gebonden aan de regels zoals vastgesteld in 
de statuten en in het huishoudelijk reglement. 

ARTIKEL 2. BEGUNSTIGERS 

1 Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een 
jaarlijkse bijdrage welke minimaal gelijk is aan de jaarcontributie van een lidmaatschap. 

2 Begunstigers kunnen slechts met toestemming van het bestuur de door de vereniging georganiseerde 
evenementen bijwonen. 

ARTIKEL 3. JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

1 De leden (uitgezonderd de ereleden) en de begunstigers, zijn gehouden tot het betalen van een 
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 

2 Van de leden en de begunstigers als bedoeld in lid 1, wordt verwacht dat zij de jaarlijkse bijdrage vóór 
1 februari van het lopende verenigingsjaar hebben voldaan. Bij in gebreke blijven, ontvangen die leden 
en begunstigers een herinnering. Zij zijn dan tevens een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten 
verschuldigd. Wordt binnen een maand (vóór 1 maart) na herinnering niet betaald, dan volgt een 
schriftelijke bevestiging van uitsluiting van alle clubactiviteiten en wordt het lid direct geroyeerd.  

3 De jaarlijkse bijdrage kan worden voldaan op de navolgende wijze:  
a. Middels automatische incasso; 
b. Middels overboeking van het lid, na contributiebrief op verzoek van de Penningmeester. 

ARTIKEL 4. VOORSTELLEN VAN LEDEN  

Voorstellen van leden, te behandelen tijdens een algemene vergadering, moeten minimaal vijf werkdagen 
tevoren schriftelijk bij de secretaris van de vereniging zijn ingediend. 

 
ARTIKEL 5. REGIO’S 
 
1 Het werkgebied van de vereniging is ingedeeld in regio’s. Het werkgebied van de regio’s wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering. Tot welke regio een lid behoort wordt bepaald door diens 
postcode. Een lid kan echter het secretariaat verzoeken tot een andere regio te behoren. 

2 De aan de regio’s toe bedeelden werkzaamheden worden geleid door een regiocommissaris. 
3 Per regio wordt door de regiocommissaris een regiotoercommissaris benoemd, die de verantwoording 

heeft voor de organisatie van de toerritten in die regio. 
4 De regiocommissaris en de regiotoercommissaris vormen samen de regiocommissie, die onder leiding 

staat van de regiocommissaris. 
5 Landelijke activiteiten hebben voorrang op regionale activiteiten. 
6 De regio’s zijn gebonden aan besluiten van het bestuur. De regiocommissaris is verlengstuk van het 

bestuur en daarmee volger van bestuurs beslissingen. 
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ARTIKEL 6. TOERRITTEN 

1 Tijdens een toerrit ligt de leiding bij de regiocommissaris of de toercommissaris. Bij onvoorziene 
omstandigheden beslist de regiocommissaris, zo gewenst in overleg met een lid van het bestuur. 

2 Een landelijke rit begint om 11.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur. De lengte van een rit zal dan 
tussen de 80 en 100 kilometer liggen. 

3 Tijdens de toerritten worden geen alcoholische drank en drogerende middelen gebruikt. 

4 Minimaal eenmaal per jaar organiseert een regio, in overleg met het bestuur een toerrit die voor alle 

leden en voor introducés toegankelijk is. 

- Leden, die meerijden met een landelijke toerrit, ontvangen per persoon na het einde van het 

lidmaatschapsjaar een herinnering; 

- Introducés die zelf een motorrijwiel besturen, betalen € 5,00 per persoon per rit voor het 

meerijden met de rit, doch ontvangen geen herinnering, en mogen meerdere malen per jaar met 

een landelijke toerrit meerijden; 

-  Deelname aan de toerritten is geheel voor eigen risico van de deelnemers. 

 
5 Bij de landelijk georganiseerde evenementen, niet zijnde ritten, worden geen kinderen toegelaten onder 

de zestien jaar. Bij landelijke ritten is de minimumleeftijd twaalf jaar. Tenzij het bestuur anders beslist. 

- Ouders/begeleiders blijven geheel verantwoordelijk voor de meegenomen kinderen. 

- De Shadow Motorclub kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden 

gesteld in geval van schade, letsel etc. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, daar waar 

naar de mening van bestuur en/of organisatie van een rit, ouders in gebreke blijven, over te 

gaan tot uitsluiting van de (verdere) rit. 

ARTIKEL 7. BESTUUR 

1 Het bestuur bestaat uit minimaal: 

 het dagelijks bestuur, zijnde: 
o de voorzitter, 
o de secretaris, en 
o de penningmeester; 

 de pr-coördinator en 

 de landelijk coördinator. 

ARTIKEL 8. TOEPASSING VAN PATCHES EN BADGES 

1 GEEN driedelige patch of badge toepassen. 
2 GEEN logo wat al in gebruik is (bijv. skull) of wat er op lijkt, toepassen. 
3 GEEN kleurcombinatie gebruiken die al in gebruik is. Dit geldt voor de volgende kleurcombinaties 

waarbij de eerstgenoemde de ondergrondkleur is en de volgende de letterkleur: Wit-Rood, Geel-Zwart, 
Blauw-Geel, Zwart-Wit, Wit-Zwart, Wit-Blauw, Zwart-Grijs en Groen-Grijs. 

4 GEEN MC of 1% toepassen. 
5 GEEN afkorting SMC (deze behoort toe aan de Satudarah MC) toepassen. 
6 Het bestuur van de Shadow motorclub wenst deze regelgeving te respecteren en behoudt zich daarom 

het recht voor om handhavend op te treden, indien het niet naleven van de regelgeving als omschreven 
in dit artikel, schadelijk kan zijn voor de Shadow Motorclub en haar leden. 

7 Ieder lid dient aanwijzingen van het bestuur c.q. een bestuurslid dit artikel aangaande, op te volgen. Het 
bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor individuele leden die zich niet houden aan de 
regelgeving als omschreven in dit artikel. 

8 Gebruik van clubnaam c.q. clublogo bij openbare steunbetuigingen in overleg met het bestuur. 

ARTIKEL 9. OVERIGE BEPALINGEN 

1 a. De jaarlijkse bijdrage geldt voor de loop van een verenigingsjaar. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap vindt geen teruggave van de contributie plaats. 

b. Bij tussentijdse aanmelding voor een lidmaatschap zal de contributie pro rato worden berekend. 
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c. Een al ingegane maand zal voor een volle maand worden gerekend. 
2 Het verenigingsjaar, zoals genoemd in de statuten en het huishoudelijk reglement, loopt van een januari 

tot en met eenendertig december. 
3 Het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er tijdig een schriftelijke 

opzegging heeft plaatsgevonden. 
4 Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk één maand voor de afloop van het 

verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail (secretaris@shadowmc.nl) te zijn ontvangen door het 
secretariaat. Hierbij dient vermeld te worden: Naam, voorletters, adres, woonplaats, geboortedatum en 
lidmaatschapsnummer. De secretaris zal deze opzegging schriftelijk bevestigen. 

5 In het geval het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar wordt opgezegd wegens verkoop van 
de Shadow en eventuele aankoop van een ander type motor, mag het lid het voor hem op dat moment 
lopende –laatste-verenigingsjaar met een andere motor uitrijden. 

6 De verkoop van artikelen binnen de Shadow Motorclub is voorbehouden aan die personen die belast 
zijn met de PR-activiteiten en/of via de leiding van de regio’s. Het is daarom niet toegestaan om aan 
anderen dan de hierboven genoemden, zaken te (doen) verkopen tijdens de door de club 
georganiseerde activiteiten. 

ARTIKEL 10. 

Daar waar dit HHR niet in voorziet beslist het bestuur. 

mailto:secretaris@shadowmc.nl

