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Article I. Algemeen 
Sectie 1.01      Definitie van interne regels 

Het huishoudelijk reglement specificeert per definitie de praktische modaliteiten van toepassing op 
een bepaald onderwerp, dat niet expliciet wordt vermeld in de statuten en/of niet wordt opgelegd in 
de statuten, en die echter snel moeten kunnen worden gewijzigd om de statuten aan te passen. met 
een situatie die in de loop van de tijd evolueert. 

Sectie 1.02      Vaststelling en wijzigingen 

De vaststelling en wijzigingen van het huishoudelijk reglement vereisen daarom, en in tegenstelling 
tot de statuten, noch het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering, noch het 
behalen van een quorum tijdens de algemene vergadering, noch een bijzondere meerderheid van 
stemmen in de algemene vergadering. 

Het reglement van orde wordt voorgesteld en vastgesteld door de raad van bestuur. Het wordt 
goedgekeurd door de medewerkers van de club met een gewone meerderheid van stemmen. Het is 
wet binnen de vereniging net als de statuten. 

Sectie 1.03      Specifieke voorschriften 

De raad van bestuur kan thematisch/specifiek intern reglement vaststellen dat de specifieke 
toepassingsvoorwaarden specificeert met betrekking tot bijvoorbeeld: 

o de interne werking van de raad van bestuur of zijn andere beslissingsorganen zoals 
groepen van geassocieerde leden, ... 

o het organiseren van meetings, bijeenkomsten, rally's/wandelingen en minitrips 
(instructies aan de organisatoren, enz.) 

o het functioneren van de werkgroepen (sponsoring, afgeleide artikelen, etc.) 

o ... 

De voorgaande lijst heeft geen uitputtend karakter. 
Dit specifiek intern reglement wordt vervolgens opgesteld, gewijzigd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
Ook binnen de betrokken cellen of groepen mensen hebben ze kracht van wet. 



 

Articel II. Leden - Lidmaatschappen 
Sectie 2.01 Inschrijvingsproces voor nieuwe leden 

U wordt volwaardig lid van de vereniging: 

1. door een ingevulde en ondertekende aanvraag tot lidmaatschap (beschikbaar op de 
website van de vereniging of op verzoek op papier aan de raad van bestuur) terug te sturen 

2. door het bedrag dat overeenkomt met hun lidmaatschap te betalen (binnen een week) 

3. door het accepteren van de lidmaatschapsvoorwaarden die bestaan uit: 

a) volledig invullen van het formulier met persoonlijke gegevens 

b) erkenning van de kennis van de statuten 

c) erkenning van het hebben gelezen van het reglement van orde 

4. de lidmaatschapsaanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van het 
bedrag 

5. de Raad van Bestuur bespreekt en valideert het verzoek de volgende keer dat het wordt 
gehouden 

6. het lid ontvangt pas dan informaties over toekomstige clubactiviteiten en toegangscodes 
tot clubapplicaties en websites 

7. een lidmaatschapskaart (niet-nominatief voor het eerste jaar) wordt naar het postadres 
van het nieuwe lid gestuurd 

8. Indien het lid wordt geweigerd, wordt hij per omgaande terugbetaald. De Raad van 
Bestuur moet zijn beslissing op geen enkel moment rechtvaardigen 

Men wordt dan effectief lid van de vereniging in overeenstemming met de statuten, het 
huishoudelijk reglement en de volledige betaling van zijn lidmaatschapsgeld. 

 



 

Sectie 2.02 De verschillende lidmaatschapsniveaus binnen de vereniging 

(a) De gast of de derde partij 

De gast of derde is een natuurlijke of rechtspersoon die geen lidmaatschapsband heeft met de 
vereniging. De gast kan deelnemen aan clubactiviteiten zonder lid te zijn. De bijzondere voorwaarden 
worden beheerst door de Raad van Bestuur. 

(b) Het effectieve lid 

Het lid is een natuurlijke of rechtspersoon, die zijn lidmaatschap betaald heeft en met aanvaarding 
van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij neemt regelmatig deel aan de activiteiten van de 
club en het gemeenschapsleven. 

(c) Het erelid 

Het erelid is een natuurlijk persoon die heeft deelgenomen aan het leven van de club of die door zijn 
bekendheid, hulp of invloed direct of indirect ten goede komt aan het behoud of de ontwikkeling van 
de club. Het erelid wordt gelijkgesteld met een effectief lid en dient dus de statuten en het 
huishoudelijk reglement te respecteren. 

De Raad van Bestuur beslist over het jaarlijkse bedrag van de lidmaatschapsbijdrage, die in het 
algemeen en per definitie een gratis lidmaatschapsbijdrage zal zijn. 

(d) Geassocieerd lid 

Het geassocieerd lid is een effectief lid of erelid diej in een bepaald kader een mandaat verkrijgt om 
te helpen of te ondersteunen in de organisatie en het leven van de vereniging. 

Het geassocieerd lid wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor bepaalde tijd en rapporteert 
ofwel aan een bestuurder ofwel aan de Raad van Bestuur. Het aangesloten lid kan de club niet 
binden. Enkel een bestuurder mag dit doen, in het kader van zijn functies en zijn mandaat. 

Een geassocieerd lid kan worden aangesteld voor de organisatie van een activiteit, de prospectie van 
sponsors, het bijhouden van een kledingcollectie, de relatie met andere clubs, ... 

(e) De beheerder 

De beheerder is een natuurlijke persoon, lid of niet-lid, aangesteld door de vennoten om, in het 
exclusieve kader van zijn mandaat, de club te leiden. Op het gebied van financieel, fiscaal, juridisch 
beheer, etc. 



 

De beheerder wordt door de vennoten aangesteld op de algemene vergadering van de club. 

Zijn mandaat is beperkt in de tijd en kan verlengd worden. 

(f) De partner 

Statutair bepaald en benoemd door de statuten van de vereniging, vormen de medewerkers de 
Algemene Vergadering van de club en zorgen voor het naleven van de doelstellingen van de club.  

Artikel III     Bijdragen. 

Sectie 3..01 Bedrag 

De bedragen van de verschillende soorten bijdragen worden bepaald door de statuten en bij 
beslissing van de Raad van Bestuur. 

Sectie 3.02 Vernieuwing 

De hernieuwing van de bijdragen vindt plaats voor 1 januari van elk jaar. Niet-betaling van de 
bijdrage leidt automatisch tot schorsing. Een vertraging van meer dan een maand van deze betaling  
leidt, zonder aanmaning, ook tot de automatische schorsing. 

Sectie 3.03 Schorsing of wijziging van bijdragen 

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de voorwaarden en bedragen van de bijdragen te 
schorsen of te wijzigen. Als dat het geval is, zijn deze wijzigingen zonder uitzondering transparant en 
eerlijk voor alle volwaardige leden. 

De Raad van Bestuur kan daarom besluiten om  het lidmaatschapsgeld om een of andere geldige 
reden voor bepaalde tijd te schorsen. 

Artikel IV. Trouw aan de Porsche-passie 
Men kan lid zijn van de vereniging zonder noodzakelijkerwijs in het bezit te zijn van een Porsche-
voertuig op eigen naam. 

Het kentekenbewijs hoeft niet op naam van het lid te staan; een gehuurde, geleasde, leenauto of 
een voertuig van een Belgische of buitenlandse onderneming wordt aanvaard. 



 

De verplichting ligt echter in het feit dat het voertuig  moet aan alle wettelijke voorschriften voldoen 
om op de openbare weg te kunnen/mogen rijden (belastingen, verzekeringen, technische controle, 
enz.). 

Een lid wordt ook geaccepteerd als hij kan bewijzen dat hij vroeger eigenaar was van een Porsche-
voertuig, de vaste intentie heeft om terug eigenaar te worden of gewoon een overweldigende passie 
voor het merk heeft. 

Deelname aan activiteiten vindt echter, tenzij de organisatie anders adviseert, uitsluitend plaats met 
een voertuig van het merk Porsche. 

Artikel V   Verbintenissen van leden 
Alle leden moeten: 

o Promoten en verdedigen van het merkimago van de club en het merk Porsche door hun 
houding  en gedrag 

o de club of haar leden niet denigreren of schaden door hun gedrag 

o anderen niet te kwetsen door hun woorden of daden 

o geen kenteken met een verwarrend karakter weergeven of dragen 

o zij gedragen zich tijdens vergaderingen altijd als een "goede vader", waken over hun 
kinderen en degenen voor wie ze verantwoordelijkheid nemen 

o hun huisdieren onder toezicht te houden, met bijzondere aandacht om ervoor te zorgen dat 
ze geen overlast veroorzaken voor andere deelnemers 

o de statuten en dit reglement na te leven. 

 

 

 



 

Artikel VI. Privacy, persoonlijke informatie, recht 
op afbeelding 
Per definitie hebben alleen medewerkers en leden van de Raad van Bestuur toegang tot de 
persoonsgegevens en contactgegevens van de leden. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen 
dat deze gegevens beschermd en onder controle zijn. 

De vereniging zorgt er ook voor dat de regelgeving op AVG-niveau, de persoonsgegevens en het 
imago van haar leden worden gerespecteerd. 

Sectie 6.01 Beeldrechten 

Door lid te worden van een vereniging aanvaardt het lid per definitie het openbare leven van deze 
vereniging en haar leden. 

Zolang alle clubactiviteiten en organisaties als openbaar worden beschouwd, mag het lid worden 
geciteerd, vermeld en/of gefotografeerd; hetzelfde geldt voor het al dan niet aan de activiteit 
deelnemende voertuig(en), inclusief kentekenplaten, merken en borden. Het lid aanvaardt eenzijdig 
het gebruik van deze afbeeldingen en gegevens. 

Het lid kan echter te allen tijde verzoeken om rectificatie, correctie of verwijdering van een foto, 
publicatie of informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn integriteit of zijn privacy kan 
aantasten. In dit geval komen de eventuele kosten echter voor rekening van de verzoekende partij. 

De club, vereniging, haar medewerkers en leden van de Raad van Bestuur kunnen op geen enkel 
moment rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor de incidenten en 
gevolgen van misbruik van beeldrechten. 

Door lid te worden van de vereniging accepteert het lid dan ook uitdrukkelijk dat zijn afbeelding mag 
worden gebruikt, bekeken en gedeeld. 

 

 

 

Sectie 6.02 Delen, sociale netwerken, internet 



 

In het algemeen zal de vereniging ervoor zorgen dat de blootstelling, op sociale netwerken, aan 
gegevens of merken zoals kentekenplaten, merken en modellen, ... beperkt blijft 

Echter, en zoals uitgelegd in de "Beeldrechten", aanvaardt het lid standaard dat zijn afbeelding wordt 
verspreid en dit ook op sociale netwerken of elke andere vorm van publicatie. 

Het lid kan te allen tijde de Raad van Bestuur informeren en een wijziging of correctie vragen. 

Sectie 6.03 Communicatie van leden via sociale netwerken 
Het lid kan op persoonlijke titel ook beelden uitzenden die zijn gemaakt tijdens clubactiviteiten. Hij 
dient echter zelf de voorgaande paragrafen na te leven en verbindt zich eenzijdig tot wijziging of 
verbetering van zijn publicaties op eerste verzoek van de Raad van Bestuur. 

Het lid kan en is niet gerechtigd om de beschermde handelsmerken van de club, de importeur en 
Porsche AG te citeren of te gebruiken in zijn publicaties zonder voorafgaande toestemming. Het lid 
heeft geen rechten en kan zwaar worden vervolgd als hij de regels en bescherming van deze merken 
overtreedt. Deze omvatten bijvoorbeeld Porsche Import, D’ieteren, Porsche AG evenals alle merken 
en submerken van deze bedrijven. 

Dezelfde regel is ook van toepassing op de naam van de "Porsche Club of Begium", waar het merk 
ook wordt beschermd en het gebruik ervan wordt gereguleerd door het "Porsche Community 
Management" van Porsche AG in Duitsland. 

Sectie 6.04 E-mail, nieuwsbrief 

Het lid aanvaardt, door lid te worden van de club, om e-mails en nieuwsbrieven rechtstreeks van de 
vereniging te ontvangen. Deze communicatie informeert het lid over de activiteiten, de organisatie, 
de planning, het programma en de activiteitenverslagen van de club, de promotie van activiteiten en 
meer in het algemeen over het sociale leven van de vereniging. 



 

Het lid kan echter vragen om niet langer via deze communicatiemiddelen geïnformeerd te worden, 
maar moet zich ervan bewust zijn dat hij daardoor het risico loopt niet alle informatie over het 
verenigingsleven van de club te ontvangen. 

Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Raad van Bestuur. 

Sectie 6.05 Ledenlijst en gevoelige informatie 

Zoals hierboven uiteengezet, zijn gevoelige gegevens exclusief beschikbaar voor de Raad van 
Bestuur. In bepaalde uitzonderlijke en gecontroleerde gevallen kunnen of moeten sommige 
gegevens echter worden doorgegeven aan aangesloten leden of een vertrouwde derde partij 
(organisator / reisbureau, enz.). Wanneer deze gevallen zich voordoen, stemmen deze mensen 
ermee in de gegevens alleen voor de toegewezen opdracht te gebruiken en stemmen ze er ook mee 
in deze gegevens aan het einde van hun opdracht logisch en fysiek te wissen. 

Ongeoorloofd gebruik van deze informatie zal door de vereniging streng worden bestraft en er zullen 
juridische stappen worden ondernomen. 
 

 Artikel VII. Respect en gedrag 
Leden van de vereniging hebben de plicht om de natuur en het milieu te respecteren. Ze moeten 
altijd beleefd en correct zijn. 

Artikel VIII   Organisatie van activiteiten 
Leden die namens de vereniging (dus onder toezicht van de Porsche Club of Belgium) een vergadering (of 
concentratie) of een mini-trip (of activiteit) willen organiseren, zullen hun project voorstellen aan de Raad van 
Bestuur, die zal beraadslagen over het voorstel en hen al dan niet machtigen om de betreffende bijeenkomst 
of minitrip te organiseren. Na hun goedkeuring en de vastgestelde data, moeten de organiserende leden de 
instructies opvolgen die vervat zijn in de documenten met betrekking tot de organisatie van de vergaderingen 
die hen zullen worden gegeven door de Raad van Bestuur of de mondelinge of schriftelijke instructies van de 
Raad van Bestuur volgen.  

Dit "organiserende" lid kan ook worden gevolgd door een geassocieerd lid om hem te helpen bij zijn 
procedures 

 



 

 

 

Artikel IX . Persoonlijke organisatie, non- 
commerciële promotie 
De vereniging besteedt bijzondere aandacht aan het welzijn en het respect van haar leden. 

Afgezien van officiële cluborganisaties (activiteiten, reizen, maaltijden, vergaderingen, enz.), mogen leden 
geen vergaderingen / evenementen / activiteiten exclusief promoten of organiseren met andere clubleden in 
een persoonlijke, professionele of namens '' een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de raad 
van bestuur. 

Alle leden moeten strikte onafhankelijkheid en neutraliteit bewaren tussen hun acties binnen de club en hun 
professionele leven. Leden mogen onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele omstandigheid 
deelnemers aan een persoonlijke ontmoeting vragen om items te verkopen, zoals tickets, loterijen, kalenders, 
tijdschriften of andere object of dienst voor eigen rekening 

Leden mogen geen activiteiten buiten de club verkopen of promoten zonder schriftelijke toestemming van de 
commissie. 

De club kan niet worden beschouwd als een reservoir van contacten of een databank. Er kan een slecht 
bedoelde ledemaat tevoorschijn komen. Leden moeten daarom waakzaam blijven en elk gedrag dat als 
ongepast of opdringerig wordt beschouwd, melden. 

Artikel  X. Vrijwilligerswerk, samenwerking en 
financiële aspecten 
Sectie 10.01   Zakelijke samenwerking met een lid 

Als vrijwilligers kunnen leden geen persoonlijk voordeel halen uit hun activiteiten binnen de club. 

Er kunnen zich echter bepaalde situaties voordoen voor de organisator van de activiteit. 

De Raad van Bestuur is volledig transparant en zal uiteraard het potentieel en de ondernemersgeest van zijn 
eigen leden begunstigen alvorens opdrachten aan derden te prospecteren of uit te besteden. 

Een paar voorbeelden : 



 
• een "restaurateur"-lid dat de diensten van zijn restaurant verleent wanneer onze leden bezoeken 
tijdens een toeristische reis 

• Een “DJ” lid die zijn diensten verleent tijdens een clubavond. 

• Een "monteur" lid die zorgt voor een dieplader of een bandenwissel tijdens een circuitactiviteit 

Al deze situaties kunnen zich voordoen bij de club en de Raad van Bestuur zal tijdens deze missies 
transparant en eerlijk zijn. Het lid dat een serviceaanbod presenteert, wordt eerlijk verloond. 

Er is ook een lid die via zijn bedrijf de club "sponsort". Het lid profiteert hier direct van deze reclame. In dit 
specifieke geval machtigt de commissie deze situatie dus uitdrukkelijk. Het lid mag echter in geen geval de 
andere leden onnodig irriteren met zijn beroepsactiviteit. 

Artikel XI.   Extern lidmaatschap 
Leden kunnen lid zijn van verschillende clubs of vrijetijdsverenigingen. Er is geen exclusiviteitsverplichting. 

Indien hij dus een besluitvormende functie vervult of een mandaat uitoefent in een andere club, moet het lid 
dit zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan de Raad van Bestuur mededelen, die uitspraak doet over de 
situatie. Als er geen belangenconflict of andere inmenging is in de goede werking van de Porsche Club of 
Belgium, zal een akkoord worden bereikt, bij gebreke waarvan zijn mandaat of zijn standpunt kan worden 
herzien of eenvoudig eenzijdig kan worden ingetrokken door een stemming van de Raad van Bestuur. 

Tenzij anders beslist, behouden ze hun statuut van effectief lid van de Porsche Club of Belgium. 

 

 Artikel XII. Gasten-Genodigde 
Leden van de Porsche Club van België kunnen af en toe iemand die ze kennen uitnodigen voor een activiteit. 
Bijvoorbeeld als vervanger van zijn echtgenote. 

Gasten die bij deze worden geaccepteerd, zijn onderworpen aan dezelfde huisregels als leden en de gastheer 
is verantwoordelijk voor zijn gasten bij de vereniging 

Artikel XIII. Geldigheid 
Deze ROI (Interne Regels) is geldig totdat deze wordt vervangen door een aangepaste en gecorrigeerde 
versie. De ROI is beschikbaar in het Frans en Nederlands. Als er interpretatieverschillen zouden zijn, zou alleen 
de Franstalige versie van kracht zijn. 



 
De laatste versie is altijd met voorrang beschikbaar op aanvraag bij de Raad van Bestuur of op de website van 
de club. De raad van bestuur heeft niet verplicht om elke belanghebbende te informeren over een nieuwe 
versie of update van de ROI. 

 


