
 

Huishoudelijk reglement van het lidmaatschap 

VESPA CLUB LEUVEN VZW 
 

Vespa Club Leuven vzw is opgericht op vrijwillige en duurzame basis met een gemeenschappelijk en 
welomschreven doel (zie oprichtingsakte, beschikbaar op aanvraag), zonder het oogmerk om 
opbrengsten te verwezenlijken ten voordele van de leden. 

Wie voldoet aan de volgende voorwaarden kan lid worden van Vespa Club Leuven: 

Fase 1 

 In het bezit zijn van een motorvoertuig van het type “Vespa”, zowel handgeschakeld als 
automatisch. Vespa Club Leuven staat ook LML’s en Lambretta’s toe. 

 In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motorfietsen. 
Hieronder vallen: het rijbewijs, verzekering (geldige groene kaart), inschrijvingsbewijs en 
gelijkvormigheidattest (na 1972) voor motorfietsen. 

 Het respecteren van de verkeerswetgeving met in het bijzonder: 
o Het stoppen voor rode verkeerslichten tijdens een rondrit ook al splitst de groep 

zich hierdoor op. 

o Het dragen van een goedgekeurde helm door bestuurder & passagier. 
o Het opvolgen van de instructies van de begeleiders/wegkapiteins. 
o Het te allen tijde blijven rijden achter de wegkapitein die voorop rijdt. 

 

Fase 2 

 Vul het inschrijvingsformulier correct in en stuur het per post op naar het in het document 
vermelde adres. (om de activering van je lidmaatschap op het forum te versnellen kan je ook 
je gegevens doormailen (vespaclub.leuven@outlook.be). Maar we hebben altijd een 
originele gehandtekende versie nodig alvorens je lidmaatschap officieel in orde is) 

 Stort het jaarlijks lidgeld op rekeningnummer BE85 7310 2970 4506 met vermelding van 
‘Lidgeld jaartal en uw naam’. Het te betalen lidgeld kan jaarlijks herzien worden. 
Door het uitvoeren van deze twee stappen gaat u akkoord met dit huishoudelijk reglement 
en de statuten (in te kijken op aanvraag). 
Lidgeld loopt steeds per kalenderjaar  ( 01/01 tot 31/12 ). 
Vanaf 1 november zijn de inschrijvingen open voor het volgend kalenderjaar. Wie na 1 
februari zijn lidmaatschap niet heeft verlengd, wordt na een herinnering uit de ledenlijst 
geschrapt. 

 
Fase 3 

 Je gegevens worden opgenomen in de ledenlijst. Iedereen wordt via het opgegeven 
e-mailadres op de hoogte gehouden van de activiteiten. 



 Indien gewenst mag u een foto van uzelf en uw scooter bijvoegen om op de website te
plaatsen onder de rubriek „leden‟.

 U kan, indien u dit wenst, op het inschrijvingsformulier vermelden dat u niet wenst
opgenomen te worden in de publieke ledenlijst of ledenberichten wenst te ontvangen.

Uitsluiting 

 Het bestuur van Vespa Club Leuven behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot
lidmaatschap te weigeren.

 Bij wangedrag of het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur
beslissen een lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het
lidgeld. Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de
activiteiten georganiseerd door Vespa Club Leuven.

Aansprakelijkheid 
Vespa Club Leuven vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade aan derden, 
ongevallen van zijn leden. Elk lid is zelf burgerlijk aansprakelijk wanneer hij/zij zich op de weg 
beweegt en dient dus ook in orde te zijn met de nodige verzekeringen (zie fase 1). 

Beeldmateriaal 
Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan VCL om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten 
te gebruiken voor promotionele doeleinden. Op vraag van een lid kan het materiaal waar hij/zij op te 
zien is, zonder terugwerkende kracht (bv in geval van drukwerk), verwijderd worden. 

Wij heten u graag welkom bij Vespa Club Leuven. 

Tremelo, 21 juli 2022 

Peter Spreutels - Voorzitter  
Jan Van Brussel - Bestuurder
Frank De Swaef - Secretaris 
Pascale Frederickx - Penningmeester


