
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Art.1 De vereniging draagt de naam 'Signaal Motor Rijders' en is gevestigd te Hengelo Overijssel. De 

vereniging zal verder in dit Huishoudelijk Reglement worden aangeduid als 'SMR'. 
Art.2 Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
Art.3 De vereniging stelt zich ten doel: 

a. De motorsport te bevorderen. 
b. De belangen der motorrijders in het algemeen en die van haar leden, voorzover deze met 

motorrijden verband houden, in het bijzonder te behartigen. 
c. Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden. 
Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door: 
1. Het houden van clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen met één of meer 

clubteams aan wedstrijden of ritten uitgeschreven door andere verenigingen. 
2. Het organiseren van evenementen op motorsportgebied. 
3. Het organiseren van clubavonden. 
4. Samenwerking met andere motorclubs. 
5. Het organiseren van film- of videovoorstellingen, lezingen etc. op motorsportgebied. 
6. Het scheppen van faciliteiten op technisch gebied voor het zelf onderhouden en repareren 

van motorfietsen. 
7. Andere wettige middelen, die voor haar doel bevorderlijk zijn. 

Art.4 De vereniging bestaat uit leden, buitengewone leden, buitenleden, donateurs en begunstigers 
overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de Personeelsvereniging 
Thales. Stemrecht hebben alleen leden, buitengewone leden en buitenleden. Hierna aangeduid 
als lid. 
a. Leden en donateurs melden zich aan bij de secretaris of zijn plaatsvervanger. Op de eerst 

volgende bestuursvergadering wordt over hun toelating beslist. Van deze beslissing 
geschiedt zo spoedig mogelijk medeling aan de kandidaat. Het bestuur is niet gebonden zijn 
beslissing te motiveren. Bij afwijzing heeft de betrokkene gedurende een termijn van 3 
maanden het recht hiertegen in beroep te komen bij de algemene vergadering. 

b. De leden hebben, behoudens bijzondere bepalingen t.a.v. enig evenement, het recht om 
aan alle evenementen die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd deel te 
nemen. 

c. De contributies worden jaarlijks geïnd en de hoogte wordt vastgesteld bij besluit door de 
algemene ledenvergadering. 

d. In het jaar van aanvang van lidmaatschap is men de contributie naar rato verschuldigd en in 
het jaar van beëindiging van lidmaatschap is men de volledige contributie verschuldigd. Het 
bestuur kan, wanneer dit naar haar oordeel redelijk is, anders besluiten. 

e. De SMR kent als onderafdeling van de PV de volgende lidsoorten: 
- Binnenleden. Binnenleden zijn mensen die werkzaam zijn bij Thales. Ze moeten PV-lid 

zijn of PV-lid worden na inschrijving als lid van de SMR.  
- Buitengewone leden. Buitengewone leden zijn leden die met pensioen of een 

vervroegde-uittredings-regeling Thales hebben verlaten, en verder partners en 
inwonende kinderen van binnenleden en buitengewone leden en buitenleden. 

- Buitenleden. Buitenleden zijn leden die niet bij Thales werkzaam zijn. 
f. Donateurs zijn natuurlijke personen die per jaar een bijdrage leveren in de kas van de 

vereniging minimaal gelijk aan het goedkoopste lidmaatschap. Donateurs zijn geen lid van 
de vereniging en hebben geen stemrecht. 

f. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de club financieel of materieel 
steunen en geen lid of donateur zijn. 

Art.5 Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. Door opzegging aan de secretaris, mits uiterlijk in de maand voorafgaand aan het 

opvolgende verenigingsjaar. De opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail. 
b. Door vervallenverklaring na schorsing resp. royement, uitgesproken door het bestuur. 
c. Door overlijden. 
Het bestuur zal een lid kunnen schorsen in geval van: 
1. Wangedrag, waaronder wordt verstaan het in gevaar brengen of aantasten van de goede 

naam van de vereniging of op andere wijze de vereniging benadelen. 
2. Wanbetaling, waarvan sprake is indien het betrokken lid na schriftelijke aanmaning in 

gebreke blijft zijn contributie over enig jaar te voldoen. 
Het bestuur stelt het betrokken lid terstond in kennis van het besluit tot schorsing. Het betrokken 



lid kan alsnog ter eerstvolgende ledenvergadering tegen de schorsing een schriftelijk 
gemotiveerd protest indienen.  
De ledenvergadering zal zich terstond uitspreken over de vervallenverklaring. 
Tekent het betrokken lid niet ter eerstvolgende ledenvergadering protest aan, dan is het 
lidmaatschap voor hem vervallen, op de dag volgende op die der bovengenoemde vergadering.  
In speciale gevallen kan de ledenvergadering de schorsing verlengen tot ten hoogste 1 jaar. 

Art.6 De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit een kandidaatstelling gekozen, waarbij 
de voorzitter in functie wordt gekozen, terwijl de andere bestuursleden de overige functies in 
onderling overleg verdelen. 
De kandidaatstelling geschiedt door: 
a. Het aftredend bestuur. 
b. Tenminste 5 leden wier namen niet op de kandidatenlijst voorkomen.  
De kandidaatstelling moet tenminste 3 dagen voor de vergadering, waarin de verkiezing zal 
plaatsvinden, schriftelijk bij de functionerende secretaris zijn ingediend.  
De leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) worden gekozen 
voor een termijn van drie jaren, overige bestuursleden treden elk jaar af. De aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
Wordt, in geval van een tussentijdse vakature, een nieuw bestuurslid gekozen, dat treedt deze 
af op dezelfde tijd, als waarop het bestuurslid waarvoor de nieuw gekozene in de plaats is 
gekomen zou zijn afgetreden. 
Het rooster van aftreden is als volgt: 
- in de jaren deelbaar door drie treedt de voorzitter af; 
- in het daaropvolgende jaar treedt de penningmeester af; 
- in het daaropvolgende jaar treedt de secretaris af. 
Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met drie commissieleden.  Deze 
commmissieleden hebben de volgende functies: tweede secretaris, PV-home commissaris 
(inventaris, eten en drinken) en sleutelruimte commissaris. 

Art.7 In de maand september van ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De 
agenda van deze vergadering bevat in ieder geval: 
a. Het verslag van de secretaris inzake de gang van zaken in het afgelopen begrotingsjaar. 
b. De periodieke bestuursverkiezing. 
c. Het verslag van de penningmeester inzake de inkomsten en uitgaven van de vereniging, 

welk verslag door de kascommissie voor de aanvang van de vergadering moet zijn 
goedgekeurd en ten blijke hiervan door de leden der kascommissie zijn ondertekend. 

d. De verkiezing van een kascommissie bestaande uit 3 leden (waarvan 1 als reserve), welke 
tot taak en bevoegdheid krijgen de penningmeester op zijn taak te controleren en te 
corrigeren. De penningmeester zal hiertoe alle mogelijke medewerking verlenen. 

e. Goedkeuring van de begroting voor het komende jaar. 
f. Wat verder ter tafel komt. 

Art.8 In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt niet voorzien, tenzij de vergadering van leden of 
het bestuur zulks nodig acht. 

Art.9 Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging en haar leden. 
Art.10 Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten (van de 

ledenvergadering) uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden. De 
voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten. 

Art.11 De voorzitter leidt alle vergaderingen; bij zijn afwezigheid wordt die taak waargenomen door een 
ander bestuurslid. De voorzitter waakt over de handhaving van het huishoudelijk reglement 
alsmede in het algemeen over een geregelde gang van zaken. 

Art.12 Hij bepaalt de data van bestuursvergaderingen, zo dikwijls als hij zulks nodig acht. Hij is daartoe 
verplicht indien 3 bestuursleden dit wensen en wel op een door die bestuursleden te kiezen tijd 
en plaats. 

Art.13 De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen bij. Bij afwezigheid van de secretaris 
dient hij hiervan tijdig kennis te geven aan de voorzitter en deze zorgt voor een vervanger. 

Art.14 De briefwisseling, het archiefbeheer en voorts alles wat tot een vlotte afwikkeling van 
voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door de secretaris of onder 
zijn verantwoordelijkheid. 
De secretaris brengt jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang 
van zaken in de vereniging. 

Art.15 De penningmeester beheert de geldmiddelen der vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van 
de contributie, donaties etc. en draagt in het algemeen zorg voor de versterking van de 



geldmiddelen van de vereniging. 
Art.16 In de jaarvergadering dient hij een begroting in betreffende de uitgaven in het komende 

verenigingsjaar. Overschrijding van de begroting geschiedt eerst na verkregen goedkeuring door 
de ledenvergadering. 

Art.17 In de jaarvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen 
verenigingsjaar. 

Art.18 Het bestuur kan zich, indien gewenst, doen bijstaan door één of meer commissies, welke 
benoeming resp. opheffing wordt geregeld bij bestuursbesluit. 

Art.19 Ledenvergadering worden uitgeschreven door het bestuur zo vaak dit zulks nodig acht. Zo 
tenminste 10 leden schriftelijk de wens daartoe te kennen geven, is het bestuur verplicht een 
ledenvergadering bijeen te roepen binnen een termijn van 14 dagen, nadat men deze wens 
hem schriftelijk ter kennis heeft gebracht. 

Art.20 De uitnodiging tot het bijwonen van een ledenvergadering wordt aan de leden verzonden uiterlijk 
8 dagen vóór de datum waarop de vergadering is vastgesteld of wordt bekend gemaakt via het 
intranet of de publikatieborden bij Thales Nederland te Hengelo. 

Art.21 Voorstellen van de leden, te behandelen op een vergadering, moeten tenminste 3 dagen 
tevoren bij de secretaris worden ingediend. 

Art.22 Amendementen op voorstellen, staande de vergadering ingediend, worden niet in behandeling 
genomen, wanneer zij niet schriftelijk zijn ingediend en tenminste door 6 leden der vergadering 
ondertekend zijn. 

Art.23 Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Aanneming of verwerping van 
enig voorstel of benoeming van enig persoon bij acclamatie is toegestaan. 

Art.24 De volstrekte meerderheid der uitgebrachte en van waarde verklaarde stemmen is beslissend. 
Blanco stemmen zijn ongeldig en zullen niet van waarde verklaard worden. Indien over een 
voorstel t.a.v. zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien 
over een voorstel t.a.v. personen de stemmen staken, is de oudste in jaren gekozen. 

Art.25 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur zo mogelijk na het horen 
van de leden. 

Art.26 Dit reglement treedt in werking op de dag van vaststelling: 16 september 2009. 


