LIDMAATSCHAP
FLANDERS FIELDS CHAPTER BELGIUM

HOG-nummer:

.....................................................

 Pilot

 Co-Pilot

Voornaam:

.............................................................................................................

Naam:

.............................................................................................................

Straat + huisnummer:

............................................................................................

Postcode + Gemeente: ................................................................................................
 BE
Telefoon: .................................

GSM:

 FR

 NL

....................................................

e-mail:
................................................ @ ................................................................
 Ik heb geen e-mail en wens uitsluitend per brief gecontacteerd te worden.
Man/Vrouw

Geboortedatum: ..............................................................................

Ik verklaar hierbij dat ik door de betaling van het lidgeld Flanders Fields
Chapter Belgium (FFCB), nu en in de toekomst, akkoord ga met wat volgt:
- FFCB mag bovenstaande gegevens gebruiken voor de interne
administratie en voor het updaten van de HOG-database. (Op eenvoudig
verzoek zal FFCB deze gegevens verwijderen.)
- FFCB mag deze gegevens gebruiken om mij op enigerleie wijze te
contracteren.
- FFCB mag beeldmateriaal met betrekking tot mijn persoon – in welke
vorm dan ook – gebruiken op de site www.hog-flanders-fields.be en
eventuele subdomeinen.
Ik bevestig hierbij kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het
“Huishoudelijk Reglement van FFCB” enerzijds en anderzijds de “Richtlijnen
voor Groepsrijden” (zie ommezijde – zie website).
Datum + naam + handtekening
......................................................................................................................................

Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van Flanders Fields Chapter Belgium
1. Dit huishoudelijk reglement is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van het Flanders Fields Chapter
Belgium en is van toepassing op alle Chapterleden.
2. U dient lid te zijn van de Harley Owners Group. (…)
3. Het lidmaatschap van het Chapter loopt steeds van 1 januari tot 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend
verlengd indien het lid aan dit huishoudelijk reglement voldoet.
4. De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt 50€ (...) en kan betaald worden via overschrijving op de rekening van
Flanders Fields Chapter Belgium vzw. Bijkomende informatie wordt bezorgd door de Membership Officer. (…)
(…)
6. Het lidmaatschap betekent in geen geval dat men van de naam van de Chapter mag gebruik maken voor
persoonlijke doeleinden en/of organisaties, tenzij dit door het voltallige bestuur wordt goedgekeurd, en men over een
duidelijke schriftelijke toestemming van de Primary Officers beschikt.
7. Het bestuur kan ten allen tijde iemand het lidmaatschap ontnemen, indien het lid het huishoudelijk reglement
niet naleeft, alsook de regels zoals omschreven in het “Annual Charter for H.O.G. Chapters” (dit ligt ter inzage op de
zetel van onze vereniging, alsook op de website van de Harley Owners Group : http://www.hog.com). (…)
8. Het bestuur van het Flanders Fields Chapter Belgium behoudt steeds het recht dit huishoudelijk reglement
eenzijdig aan te passen.
9. Bij Chapteractiviteiten worden onze Chapter colors altijd gedragen.
10. Deelnames aan Chapteractiviteiten geschieden geheel op vrijwillige basis en voor eigen verantwoordelijkheid.
Het bestuur en de Road Captains kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen,
beschadigingen en/of diefstallen tijdens een Chapteractiviteit.
11. In geval van een verkeersongeval tijdens een Chapteractiviteit tussen Chapterleden onderling als wel met
overige verkeersdeelnemers, wordt het ongeval uitsluitend afgehandeld tussen de betrokken partijen volgens de
wetgeving en de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen.
12. Bij deelname aan toertochten en dergelijke dienen de leden zich te houden aan de geldende verkeersregels van
het betreffende land waarin men zich bevindt. Eventuele door de overheid verstrekte boetes van het niet naleven van
deze regels zijn voor eigen rekening.
(…)
14. Flanders Fields Chapter Belgium is apolitiek. Discriminatie van om het even welke aard is uitgesloten. Ieder lid
welke voldoet aan het huishoudelijk reglement, hiervoor omschreven, kan lid worden van het Chapter.
15. Elke vorm van agressie zowel verbaal als fysiek tegenover leden en niet-leden die de HOG en/of Flanders Fields
Chapter Belgium en/of de Sponsoring Dealers van HD Roeselare in een negatief daglicht kan stellen of schade
berokkenen, zal aanleiding zijn tot onmiddellijk ontslag. (…) De Dealer en het bestuur van de Chapter kan het
lidmaatschap van een persoon opschorten of beëindigen indien de Dealer of het bestuur, optredend als een goede
huisvader, tot de conclusie komen dat het gedrag van dat lid ongewenst is of niet in het belang van de goede werking
van het Chapter. Dat ontslag gebeurt conform de richtlijnen van het Chapter.
16. Het bestuur en de leden van Flanders Fields Chapter Belgium dienen het alcoholmisbruik te beperken. (…)
17. Leden die vragen en/of opmerkingen hebben over de werking van Flanders Fields Chapter Belgium in de meest
brede zin kunnen hiervoor steeds terecht bij de sponsoring dealer of bij het bestuur. (…)
18. Hoewel het Chapter aangesloten is bij de HOG, blijft het een aparte, onafhankelijke rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor de eigen handelingen. Alle leden van de Harley Owners Group en hun gast(en) nemen
vrijwillig en voor eigen risico deel aan de HOG en aan de activiteiten van het HOG-Chapter.

Uittreksel uit “Richtlijnen voor Groepsrijden”
Niemand wordt verplicht om aan de activiteiten deel te nemen. Iedereen neemt deel op eigen risico. Iedereen
vertrekt bij elke rit met een VOLLE tank. De motorfiets moet correct en geldig verzekerd zijn. Het is de
verantwoordelijkheid van elke rijder om te vertrekken met een moto die technisch in orde is. Het spreekt voor zich
dat enkel gereden wordt in nuchtere toestand. Het rijden in groep gebeurt, waar mogelijk, geschrankt
(baksteenformatie). Langs kleinere, meer landelijke wegen wordt meer achter elkaar gereden met inachtneming van
een voldoende veilige afstand zodat ook de Road Captains vlotter en veiliger hun plaats opnieuw kunnen innemen.
Houdt steeds een voldoende afstand zodat u ook bij onverwachtse gebeurtenissen tijdig kunt remmen. Bij een botsing
is de achterste steeds in fout. Wie bij een ongeval met een medelid bij een groepsuitstap deze aansprakelijkheid
achteraf aanvecht kan hiervoor uit de club worden gezet. Maak gebruik van uw spiegels ! Als u een Road Captain
ziet afkomen maak dan voldoende plaats indien mogelijk. Er wordt nooit onderling ingehaald. Enkel Road Captains
steken voorbij. Zogenaamde trage en onervaren rijders, en deelnemers zonder colors nemen plaats vooraan de groep
Het afzetten van straten is enkel een taak van de Road Captains. Road Captains zijn hiervoor speciaal opgeleid.
Iedere deelnemer houdt zich ook aan de wettelijke verkeersregels. Rijders die zich niet aan de richtlijnen houden
kunnen hiervoor aangesproken worden door één van de Road Captains. Rijders die zich na een ‘verwittiging’ nog
steeds niet aan de afspraken houden zullen verdere deelname aan de rit worden ontzegd.

