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REGLEMENT CLUBS
2012

Dit reglement is medio september 2012 volledig herzien. Alle voorgaande
edities komen hiermee te vervallen.
(versie september 2012)
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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. Het reglement voor de clubs regelt de voorwaarden waarop motorclubs en
gemengde clubs (veelal genaamd motor-autoclubs) lid kunnen worden van de
KNMV.
2. Onder clubs worden in dit verband verstaan: verenigingen en stichtingen die het
motorrijden, het recreatief motorrijden en/of de motorsport bevorderen.
3. Dit reglement wordt vastgesteld door de ledenraad van de KNMV.
Artikel 2 - Voorwaarden lidmaatschap
1. Een verzoek om als lid te worden toegelaten wordt in behandeling genomen als
de club voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. De statuten en het Huishoudelijk of Algemeen reglement van de club mogen
niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNMV.
b. De club dient op de datum van het verzoek tot toelating ingeschreven te zijn
in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 3 - Aanmelding voor lidmaatschap
1. Een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap wordt schriftelijk ingediend bij de
algemeen directeur, vergezeld van:
a. een lijst met namen en adressen van het bestuur, de taakverdeling in het
bestuur en het secretariaatsadres, conform de gegevens op het
voorgeschreven formulier;
b. een exemplaar van de statuten en Huishoudelijk of Algemeen reglement van
de club
c. een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel welk bewijs niet ouder mag zijn dan een week.
Artikel 4 - Besluit over toelating tot lidmaatschap
1. Na ontvangst van het verzoek tot toelating wordt - wanneer de club in een
district actief is - door het bondsbestuur advies over het verzoek tot toelating
gevraagd bij het bestuur van het betreffende district, waar de club statutair is
gevestigd, waarna dat districtsbestuur een voorstel doet aan het bondsbestuur.
2. Wanneer een club niet in een district actief is beslist het bondsbestuur over de
toelating tot het lidmaatschap zonder nader advies in te winnen.
3. Wanneer het bondsbestuur het voorstel aanvaardt ontvangt de club van het
bondsbestuur een schriftelijke bevestiging van de toelating tot het
lidmaatschap. Wanneer het bondsbestuur een verzoek tot toelating afwijst dan
wordt hiervan, met opgaaf van redenen, bericht gegeven aan de
desbetreffende club.
4. Bij toelating tot het lidmaatschap dienen de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester van de club voor de duur van het lidmaatschap van de club
verplicht verenigingslid van de KNMV te zijn.
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Artikel 5 - Rechten van de clubs
1. De clubs hebben het recht op hun briefpapier en publicaties het KNMV-logo te
plaatsen en tevens te vermelden: “lid van de KNMV”.
2. De clubs die zich met motorrijden, het recreatief motorrijden en/of de motorsport
bezig houden hebben het recht van de KNMV advies te ontvangen op vragen
inzake de betreffende discipline of algemene informatie.
Waar nodig kan verwezen worden naar gerichte juridische hulp of hulp
anderszins, waarvoor de club zelf opdrachtgever wordt.
3. De clubs hebben het recht om hun evenement op de toerkalender en/of op de
sportkalender van de KNMV te plaatsen en deze aldus te beschermen.
4. De clubs hebben het recht op een goede verzekering op het gebied van
wettelijke aansprakelijkheid en/of bestuursaansprakelijkheid. De KNMV zal
hiervoor polissen aanbieden.
5. De clubs hebben het recht clubteams af te vaardigen naar door de KNMV
goedgekeurde en georganiseerde wedstrijden, ritten en evenementen en deel
te nemen aan door de KNMV voor clubs georganiseerde competities,
wedstrijden en evenementen alsmede aan FIM- en FIM Europe-evenementen.
6. De clubs wordt de mogelijkheid geboden, in overleg, gebruik te maken van de
KNMV-site of andere KNMV-uitingen.
7. De clubs hebben bij regionale of landelijke evenementen het recht op
ondersteuning van KNMV-officials of KNMV-districtsofficials.
8. Clubs hebben recht op de publicaties zoals ook de verenigingsleden
ontvangen, waaronder het periodiek van de KNMV.
9. De clubs kunnen ondersteuning vragen bij het organiseren van een clubavond
waarbij een presentatie kan worden gegeven over een van te voren overlegd
onderwerp.
Artikel 6 - Verplichtingen van de clubs
1. De clubs zijn gehouden de verplichtingen na te komen die voor alle leden en in
het bijzonder voor clubs gelden, zoals verwoord in statuten, reglementen en
besluiten.
2. De clubs zijn voorts verplicht de in artikel 4 van het Algemeen Reglement en in
dit reglement vermelde verplichtingen na te komen.
3. De clubs die in een district actief zijn, zijn verplicht van de door hen te
organiseren wedstrijden en evenementen een uitnodiging te zenden aan het
betreffende districtsbestuur.
4. Het bondsbestuur stelt nadere regels vast betreffende de aanmelding en
vereisten voor goedkeuring waaraan bij de organisatie van wedstrijden en
evenementen moet zijn voldaan.
Goedkeuring voor het houden van internationale evenementen geschiedt
slechts indien de organisatie de bestaande FIM-bepalingen en FIM Europebepalingen hieromtrent in acht heeft genomen.
5. De clubs die een internationaal evenement organiseren zijn verplicht om dit
evenement via het bondsbureau te plaatsen op de FIM-kalender en op de FIM
Europe-kalender; de eventueel daaraan verbonden inschrijfgelden of
kalendergelden dienen aan de KNMV te worden voldaan.
Artikel 7 - Geschillen
Alle geschillen, ook die welke door slechts één der partijen als zodanig worden
beschouwd, die of feitelijk of juridisch van aard zijn, zullen worden behandeld
binnen de KNMV.
Artikel 8 - Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur.
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