Reglement Stichting The Childwatchers
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Geldigheid

1.1 Dit reglement treedt in werking op de dag zijner vaststelling, zijnde 01 januari 2013
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Het bestuur

2.1 Het bestuur van de stichting The Childwatchers bestaat minimaal uit 3 personen en maximaal 7
personen.
2.2 Indien het door het bestuur noodzakelijk wordt geacht kan het bestuur worden uitgebreid.
2.3 De taakverdeling binnen het bestuur wordt door de bestuursleden onderling geregeld.
Hieronder vallen minimaal de volgende taken:
· Vaststellen en voorzitten van bestuur-, en ledenvergaderingen.
· Bijhouden van “ledenadministratie”
· Beheer van financiën/stichtingkas
· Organiseren van ride-outs en tourritten
· Onderhoud met andere clubs/stichtingen
2.4 Het bestuur kan op elk moment een vergadering inplannen en maakt dit uiterlijk één week van te
voren schriftelijk kenbaar aan de leden.
2.5 Het is leden niet toegestaan om een vergadering te plannen dan wel af te dwingen, Mochten er
volgens meerdere leden dringende zaken spelen die volgens hun wens een vergadering
noodzakelijk maken dan kunnen ze dit verzoek beargumenteerd en voorzien van de benodigde
documenten voorleggen aan het bestuur.
Het bestuur zal deze aanvraag beoordelen en een besluit hierover nemen. Het besluit is bindend
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Lidmaatschap (Donateur)

3.1 In principe kan iedereen “lid” worden van The Childwatchers
3.2 Nieuwe “leden”dienen zich voor te stellen in 1ste instantie bij de Founders en daarna op een
ledenbijeenkomst. Bestaande “leden”die bezwaar hebben tegen het toe treden van een nieuw
“lid”, dienen dit kenbaar te maken aan het bestuur. Indien er gegronde redenen zijn het nieuwe
“lid” te weigeren zal het bestuur hierin beslissen.
3.3 Aanmelding als “lid” geschiedt uitsluitend door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
Tevens dient het lid in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiervan dient een
kopie bij de inschrijving aangeboden te worden. Pas na het ontvangen het inschrijfformulier, VOG
en het verschuldigde bedrag wordt men daadwerkelijk als “lid” geregistreerd en zal het nieuwe
“lid” de frontpatch ontvangen, deze wordt eigendom van het nieuw “lid”. Ook d.m.v. in vullen van
inschrijfformulier, gaat het “Lid” akkoord met een eigen bijdrage van € 1,50 per week. Dit zal per
kwartaal, vooraf, in rekening worden gebracht
3.4 Het nieuw “lid” zal zich eerst actief moeten inzetten met de diverse zaken die door het bestuur
worden georganiseerd. Na een positieve evaluatie over de inzet van het nieuw “lid”, zal hem of
haar de rugpatch worden overhandigd.
3.5 De badge is het bewijs van lidmaatschap. Deze dienen de “leden” bij zich te dragen, ten tijde van
ride-outs en/of evenementen welke in stichting verband worden gereden. Deze badge is strikt
persoonlijk en mag in geen geval worden doorgegeven of uitgeleend. Hier mogen geen andere
badges bij gedragen worden, die niet van de stichting zijn.
3.6 Alle “leden” moeten deelnemen aan de door de stichting The Childwatchers georganiseerde rideouts of evenementen.
De kosten hiervan zullen per keer verschillen. Betaling hiervan geschied op de wijze zoals
aangegeven door de penningmeester
3.7 Opzeggen van het lidmaatschap dient persoonlijk te geschieden. Bij het persoonlijk opzegging van
het lidmaatschap dient de Frontpatch/ Stichting naampatch en rugpatchte worden verwijderd
(indien het hesje geen eigendom van de stichting is) van waar het op zit en dus mag deze dan
niet meer gedragen worden en deze dienendirect ingeleverd te worden bij de Founders. Bij het
niet inleveren van de patches zal sanctie volgen en worden de kosten in rekening gebracht.Bij het
niet persoonlijk afmelden, dienen de diverse patches binnen een periode va 14 dagen te worden

ingeleverd. Bij constatering van het toch dragen van de stichting patches zal deze door het
bestuur eigenhandig worden verwijderd.
3.8 In gevallen waarbij “leden” zich niet houden aan het reglement, gevaarlijk gedrag vertonen tijdens
ride-outs of evenementen, op enigerlei wijze schade berokkenen aan de stichting of zijn “leden” of
op welke andere wijze dan ook de stichting benadelen, heeft het bestuur de bevoegdheid het
lidmaatschap van deze perso(o)n(en) te beëindigen en dienen de stichtings naampatch (The
Childwatchers) en rugpatch (indien hesje geen eigendom is van de stichting) ingeleverd te
worden.
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Algemene regels

4.1 De Foundershebben te allen tijde het recht om besluiten niet te accepteren en zij hebben ook de
totale eindverantwoording.
4.2 Het is niet toegestaan om als koppel toe te treden tot het bestuur, hiervan mag er maar 1 persoon
plaatsnemen in het bestuur om belangenverstrengeling te voorkomen.
4.3 Er dient minimaal 1x per jaar een algemenen ledenvergadering (ALV) te worden gehouden en
deze dient dan ook genotuleerd te worden en ter inzage beschikbaar gesteld worden.
4.4 Ieder lid dient zich op de hoogte te stellen van het reglement. Het reglement wordt verstrekt bij het
inschrijf formulier. Tevens is het reglement ter inzage aanwezig bij alle vergaderingen.
4.5 Het is niet toegestaan om tijdens evenementen of andere zaken die stichting gericht zijn, alcohol
en/of drugs te nuttigen, bij constatering hiervan, zullen er sancties worden aangezet. Bij meerdere
malen overtreden hiervan, zal uitzetting uit de stichting volgen. Zie ook 5.3
4.6 Ieder lid dient zich te houden aan het Tour-reglement zoals opgesteld in artikel 5.
4.7 Het is “leden” niet toegestaan om ride-outs of evenementen te organiseren onder de naam van de
stichting The Childwatchers zonder schriftelijke toestemming van het zittende bestuur of
deFounders*.
4.8 “Leden” zijn vrij een introducé of duopassagiermee te nemen welke geen lid is. Dit kan na overleg,
maar de rijder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de introducee.
4.9 Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting The Childwatchers of zijn bestuur is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook.
4.10 Het benaderen van bestuur en/of “Leden” dient met respect te gebeuren. Indien men
evenementen bezoek, buiten de stichting om en heeft goederen aan van de stichting,
supportwear, dient men ook zo te gedragen.
Bij misbruik en/of het onjuist benaderen of gedragen, dienen de stichting / supportwear
ingeleverd te worden.
4.11 Het is toegestaan om mee te rijden met andere organisaties, hierbij heeft men zelf de keus om dit
te doen in de stichting “colors” of niet.
4.12 Stichting The Childwatchers is een Stichting zonder winstoogmerk en geeft daarom geen
enkele beloningen of vergoeding aan bestuur / members en/of supporters.( anders als in de
statuten, art 3 punt 5, is weer gegeven)
Iedere vrijwilliger zet zich dan ook volkomen belangeloos in voor de Stichting en zal alle
bijkomende kosten persoonlijk dragen.
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Tour – reglement

5.1 Elke bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
5.2 Voor vertrek dient de deelnemer zijn tank te hebben gevuld en de motor of trike dient technisch in
order te zijn. Remmen, remlicht, normale verlichting en knipperlichten dienen te functioneren. Bij
constatering van gebreken, zal er niet deelgenomen mogen worden aan de ride out.
5.3 Het is niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken voor of tijdens de tour. Deelnemers welke zich
hier niet aan houden kunnen per direct door de tour-commissie van verdere deelname worden
uitgesloten zonder teruggave van kosten.
5.4 Voor vertrek van elke ride – out of tour wordt een ride – out of tour-commissie aangesteld. Deze
bestaat uit minimaal 2 personen (voor-, en achterrijder). Afhankelijk van de groepsgrote kan
besloten worden meerdere personen te gebruiken of in meerdere groepen te rijden. De commissie
kan hierbij ook uit stichting leden bestaan.

5.5 Er wordt gereden in groepsverband in zogenaamde zigzag of baksteen formatie, waarbij de
Founder te allen tijde voorop rijdt, achter degene die de route weet. Hierbij dienen de
“blokkers” in de gaten gehouden te worden en 1 van hun dient te allen tijde voorop mee te rijden
om te “blokken”. Zij zijn te herkennen aan een speciaal hesje.
5.6 Je plek in de groep bij vertrek, is je plek in de groep bij aankomst. Onderling inhalen tijdens de rit
is niet toegestaan. Hierop zijn alleen leden van de tour-commissie en blokkers uitgezonderd, en
alleen in geval van noodzakelijke meldingen aan de voorrijder.
5.7 Elke deelnemer dient zich uiteraard te houden aan de verkeersregels
5.8 Samen uit, samen thuis. Het motto binnen de stichting is om samen van motorrijden te genieten.
In gevallen van pech of ongelukken dienen de andere deelnemers waar mogelijk te helpen. In
geen geval wordt een gestrande deelnemer alleen achter gelaten. In uitzonderlijke gevallen beslist
de commissie over het verdere verloop van de ride – out of tour.
5.9 Ride-outs of evenementen waaraan kosten of reserveringen zijn verbonden, zijn voorzien van
een sluitingsdatum. Zowel de inschrijving als de verschuldigde kosten dienen voor de
sluitingsdatum te zijn voldaan. Indien de kosten niet voor de sluitingsdatum zijn voldaan kan
uitsluiting van deelname geschieden. Betaalde kosten en inschrijving welke na de sluitingsdatum
weer worden geannuleerd zullen niet worden terugbetaald. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarin
altijd het bestuur beslist.
6

Slotbepalingen

6.1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur / Founders.
6.2 Het reglement staat voor leden ter inzage op de website van de stichting, www.childwatchers.nl
6.3 Gebruik sociale media app groepen.
Het gebruik van sociale media is enkel en alleen toegestaan ter promotie van de Stichting.
Het doen uitgaan van negatieve publiciteit die tot schade kan leiden van de Stichting en/of haar
leden zal beboet worden met een sanctie.Welke deze sanctie inhoudt zal door het bestuur
besproken worden en kenbaar gemaakt worden aan de persoon die de overtreding heeft begaan.
Het gebruik van zogenoemde chat en/of app. groepen heeft als beoogd doel om informatie in
korte termijn te verspreiden en alle leden te bereiken. Deze groepen worden alleen gebruikt om
informatie te bespreken over het onderwerp zoals is aangegeven in de opmaak van de groep.
Verder dient iedereen zich te houden aan een correcte en respectabele omgangsvorm en
taalgebruik. Verder dient in iedere groep minimaal één bestuurslid toegevoegd te zijn alvorens
toezicht te kunnen houden op bovenstaande afspraken. Het niet nakomen van bovenstaand
protocol kan leiden tot sancties voor het betreffende lid. Sancties zullen door het bestuur
besproken worden en kenbaar gemaakt worden aan de persoon die de overtreding heeft begaan.
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