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Huishoudelijk Reglement MBC de Zeven Heuvelen  

 concept 2022 ALV   standdatum 13 mrt 2022 

 

Artikel  1  

De algemene ledenvergadering heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld in 

overeenstemming met het gestelde in artikel 20, sub 1 van de statuten ; ” De algemene 

ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen”. 

 

Artikel  2  

Ieder lid wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen. 

Het huishoudelijk reglement, is te vinden op www.dezevenheuvelen onder de button 

Huishoudelijk Reglement op de startpagina.  

 

Artikel  3 

Rijders, zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten; “ Onder rijders wordt verstaan , die leden welke 

in het bezit zijn van een door de MON uitgegeven startbewijs”licentie  worden geacht het wedstrijd 

reglement "MX regelement" van de Motorsport cross Organisatie Nederland te kennen en er zich 

aan te houden. Het MX reglement en het MX jeugd reglement is te vinden op www.mon.nl 

 

Artikel  4 Leden 

De leden worden verdeeld in drie categorieën n.m. actieve, niet actieve en ereleden.  

❑ Onder actieve leden wordt verstaan: leden die in het bezit zijn van een MON licentie. 

❑ Onder niet actieve leden wordt verstaan personen die niet in het bezit zijn van een MON 

licentie, wel contributie betalen en betrokken willen blijven bij de vereniging. Plichten 

worden vervuld op basis van vrijwilligheid. 

❑ Ereleden zijn leden van bijzondere verdienste zonder rechten en plichten. Ereleden zijn 

vrijgesteld van het betalen van contributie 

 

Artikel  5 Jeugdleden en Dames 

Jeugdleden en Dames hebben alle dezelfde rechten en plichten als actieve leden.  

 

Artikel  6 Donateurs en Sponsoren  

Donateurs en sponsoren zijn geen leden van de club. 

 

Artikel  7 Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 

secretaris, penningmeester en overige leden. Het bestuur verdeling van de functie geschiedt door 

het bestuur intern. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

 

Artikel  8 Bestuursverkiezingen 

Tijdens elke jaarlijkse ledenvergadering wordt er een bestuursverkiezing gehouden zoals  bedoeld 

in artikel 9 Sub 2 van de statuten n.m. : “ Elk bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn benoeming af, 

volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond 

herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet gelijktijdig af “. 

Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen contributie 

http://www.dezevenheuvelen/
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Artikel  9 Vaststellen contributie 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, na het advies van het bestuur gehoord te hebben, 

vastgelegd tijdens de Algemene Leden Vergadering.(jaarvergadering) 

 

Artikel 10 ALV (verslagen n.a.v. WBTR) 

❑ Het bestuur vergadert tijdens de ledenvergadering aan de hand van een door de secretaris 

opgemaakte agenda en maakt van deze vergadering een verslag op, dat aan alle leden 

bekend gemaakt wordt.  

❑ De agenda wordt door het bestuur opgemaakt. Leden kunnen agendapunten indienen bij 

het bestuur. 

❑ Het bestuur maakt n.a.v. van de Algemener Leden Vergadering (ALV) een verslag op. Alle 

leden krijgen een verslag van de ALV middels de mail toegestuurd. 

 

Artikel  11 Bijwonen Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Men  wordt geacht de ledenvergadering bij te wonen. Een bericht van verhindering, met opgaaf 

van redenen, dient tot uiterlijk vóór aanvang mondeling dan wel schriftelijk meegedeeld te 

worden aan het bestuur.  

 

Artikel 12 Bestuursvergaderingen (verslagen n.a.v. WBTR) 

Het bestuur vergadert intern regelmatig a.d.h.v. een van te voren opgemaakte agenda opgemaakt 

door de voorzitter i.s.m. de secretaris. Van deze vergadering zal een verslag worden opgemaakt 

en dit verslag zal tijdens de volgende vergadering door het bestuur goedgekeurd moeten worden. 

Hierna zal het goedgekeurde verslag naar de leden toegestuurd worden middels de mail. 

Bestuursleden hebben in een bestuursvergadering stemrecht. Ten aanzien van het vastgestelde 

in de statuten onder artikel 8, sub 4 en artikel 8, sub 7 ; “Het bestuur kan niet leden uitnodigen een 

bestuursvergadering bij te wonen”, kan het bestuur onder absolute  meerderheid besluiten 

aanwezigen op de bestuursvergadering stemrecht te geven. 

 

Artikel  13 Commissies 

Op grond van artikel 11 Sub 3 van de statuten “Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk 

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissie “ kan het bestuur de volgende 

commissies benoemen: 

❑ Beheerderscommissie  

❑ Commissie Social Media (MBC site beheeder en correspondent(en)  

❑ Sportcommissie  

Commissieleden zijn vrijgesteld van het betalen contributie 

 

Artikel  14 Rechten lidmaatschap. 

❑ Actieve en niet actieve leden hebben een stem tijdens de Algemene Leven Vergadering 

(ALV), waarbij jeugd leden die nog niet de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, zich kunnen 

laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger, die 1 stem kunnen uitbrengen. 

❑ Tijdens de ALV worden zaken behandelt waarbij de leden een stem hebben in de 

verkiezing van het bestuur, goedkeuring reglementen en andere belangrijke beslissingen 

van het bestuur. 

❑ In de contributie is inbegrepen het recht om te trainen op het circuit D’n Hoek 

❑ Deel te nemen aan de clubcrossen 
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❑ Jeugd met een TB kunnen deelnemen aan de MON NK jeugd 

❑ Startbewijshouders kunnen altijd deelnemen aan de NK, ook als hun klasse niet op het 

programma staat. 

 

 

Artikel  15 Plichten lidmaatschap. 

Naast rechten zijn er ook plichten. Actieve leden worden geacht mee te werken aan het orga-

niseren en daadwerkelijk meehelpen bij werkzaamheden verbonden aan het organiseren van 

Algemene Evenementen. Onder Algemene Evenementen worden verstaan wedstrijden 

georganiseerd door MBC de Zeven Heuvelen onder leiding van M.O. Nederland zoals de NK, de 

officiële MON jeugd wedstrijd en Wintercross.  

❑ Tijdens deze wedstrijden zijn alle actieve leden, die de leeftijd van 15  jaar hebben bereikt, 

verplicht aan één van deze drie wedstrijden als baancommissaris of een daaraan gelijk 

gestelde functie dienst te doen.  

❑ Bovendien hebben de leden de plicht om aan minimaal 1 werkbeurt deel te nemen om 

de baan op of af te bouwen voor een van de 3 bovengenoemde wedstrijden.  

❑ Daarnaast worden er ook nog diversen extra werkbeurten georganiseerd, dienen om de 

baan in goede staat te brengen/houden. Hieraan moeten de leden minimaal 2x aan 

deelnemen. Datum en inhoud worden bekend gemaakt via de site  

 

Artikel 16 Aanvulling uitvoering functie Baancommissaris voor jeugdleden (nieuw) 

Leden die de leeftfijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen zich laten vertegenwoordigen 

door een vervanger, die minimaal 15 jaar moet zijn en op de hoogte moet zijn van zijn taak als 

baancommissaris. Dit op de hoogte stellen dient door het lid, die hij vervangt, te geschieden. 

Jeugdleden, die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben, worden vertegenwoordigd door een van 

de ouders of een andere vertegenwoordiger, van minimaal 15 jaar.  

 

Artikel 17 Toelichting Werkbeurten (nieuw) 

Naast de verplichting van baancommissaris bestaat er ook nog de verplichting van een deelname 

aan een werkbeurt. 

1. Het aantal werkbeurten is vastgesteld op 3 werkbeurten per jaar (waarvan 1x op- of 

afbouwen van een groot evenement – WC, Classiccross, NK Jgd en NK).  

2. Werkbeurten worden bekend gemaakt middels de MBC site en facebook.  

3. Op zaterdag zijn de tijden vastgesteld van 09.30 tot 12.30 (3 uur) 

4. Vindt een werkbeurt ‘s avonds plaats zijn de tijden van 18.30 tot 21.30 uur 

5. Leden worden verzocht zich van te voren via de site op te geven i.v.m. de verdeling van 

het materiaal. 

6. Deelnemers aan de werkbeurt melden zich bij aanvang in de kantine en melden zich af 

aan het einde van de werkbeurt 

7. Niet aan- en/of afmelden wordt gezien als niet aanwezig te zijn geweest. 

8. Jeugdleden tot 15 jaar moeten zich laten vertegenwoordigen door iemand van 15 jaar of 

ouder. 

9. Leden van onder 15 jaar mogen niet zonder begeleiding deel nemen aan de werkbeurten 

i.v.m. veiligheid.(denk aan het werken met kettingzagen, slijptollen etc) 

10. Komt een lid van 15 jaar of ouder samen met b.v. een vader of een ander persoon en die 

werkt mee, wordt dit als een extra werkbeurt geteld. 
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11. Tijdens de werkbeurten mogen de jeep, trekker(s) en kraan alleen bestuurd worden door 

leden die in bezit zijn van een trekker of rijbewijs minimaal B EN alleen met toestemming 

van een bestuurslid. Alleen dan is de club verzekerd tegen Wettelijk Aansprakelijkheid. 

 

Artikel  18 Consequenties niet vervullen van de plichten (nieuw)  

❑ Indien men 3x deelneemt aan een werkbeurt en heeft men 1x als baanofficial (vlagger) bij 

een van de 3 grote evenemeneten (Wintercross, Classic, NK jgd en NK), heeft men aan de 

verplichting voldaan en volgen er geen consequenties. 

❑ Tijdens de ALV van mrt 2022 is vastgesteld, dat als men niet deelneemt aan de 

werkbeurten of vlagbeurt dit als gevolg heeft een extra contributie voor het daarop van € 

25,- per gemiste werkbeurt en/of vlagbeurt.  

 

Artikel  19 Royement door het bestuur 

Naar aanleiding van het gestelde in artikel 6 van de statuten, is schorsing c.q. royement door het 

bestuur mogelijk, indien leden, zonder opgaaf van redenen niet meewerken aan het orga-

niseren en daadwerkelijk meehelpen bij werkzaamheden verbonden aan het organiseren 

van evenementen. Een en ander staat ter beoordeling aan het bestuur. Deze schorsing c.q. 

royement dient schriftelijk te geschieden, onverminderd het recht tot het instellen van een beroep 

tegen een beslissing volgens het gestelde in artikel 6 v/d statuten n.m.: sub 1c “ Door opzegging 

namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 

vereisten voor het  lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zijn 

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren”. Artikel 6 Sub 1d “ Door ontzetting. 

deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of 

besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt ”. 

Artikel 6 Sub 5 “ Ingeval een lid door de MON uit het lidmaatschap van deze organisatie is ontzet, 

is het bestuur na het onherroepelijk worden hiervan verplicht het lidmaatschap van het betreffende 

lid met onmiddellijke ingang op te zeggen ”. 

 

Artikel  14 Op tijd voldoen contributie   

Indien een lid zijn contributie niet voor 01 apr van het lopende jaar heeft voldaan, wordt door het 

bestuur van de ledenlijst geschrapt.  

 

Artikel  15 Deelname Clubwedstrijden 

Zij die wensen deel te nemen aan een door de MBC de Zeven Heuvelen georganiseerde 

clubwedstrijd, dienen zich te houden aan het door de MBC de Zeven Heuvelen opgestelde wed-

strijdreglement. (zie  www.dezevenheuvelen.nl  clubwedstrijden) 

 

Artikel  16 Rennerskwartier 

❑ Rijden of aanduwen van de machine buiten het circuit op de openbare weg is ten 

strengste verboden. 

❑ Het is tevens verboden te rijden buiten het circuit tijdens trainingen en wedstrijden.  

De motoren moeten geduwd worden vanaf de uitgang circuit naar het rennerskwartier of 

vanaf het rennerskwartier  naar de fuik.  

❑ Quads en zijspannen mogen stapvoets het rennerskwartier rijden. 

❑ Het is tevens verboden in het rennerskwartier te rijden met elektrische steps en 

minimotoren, die niet voorzien zijn van een geldig kenteken.  

http://www.dezevenheuvelen.nl/
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❑ Met scooters, brommers of e-bikes voorzien van een geldig kenteken mag alleen 

stapvoets worden gereden op het rennerskwartier. 

 

Artikel  17 Nieuwe leden MBC 

Nieuwe leden kunnen alleen lid worden van de MBC als hun postadres binnen een straal van 30 

km van Groesbeek valt. 

Voor Jeugdleden en dames is geen beperking opgelegd. Jeugd geldt tot 15 jaar. 

 

Artikel  18 MON lidmaatschap 

Leden zoals is bedoeld in artikel 4 van dit huishoudelijk reglement kunnen enkel lid zijn van MBC 

de Zeven Heuvelen binnen de Motorsport Organisatie Nederland (MON). (Leden van de KNMV 

dienen een MON trainingsbewijs te bezitten). 

 

Artikel 19 Crosscertificaat 

M.i.v. het seizoen 2011 is elk lid met een start of trainingsbewijs van de MBC de Zeven Heuvelen 

verplicht in het bezit te zijn van een crosscertificaat. Indien een lid geen crosscertificaat heeft, zal 

zijn aanvraag voor een start of trainingsbewijs niet in behandeling worden genomen. Gestreefd 

wordt om minimaal 1x per maand de gelegenheid te bieden voor het afleggen van dit 

crosscertificaat. Aanmelden via de MBC site. 

 

Artikel  20 Jeugd licentie 

Degene die de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt en nog geen 17 jaar zijn, kunnen d.t.v. MBC de 

Zeven Heuvelen een startbewijs voor de jeugd aanvragen. Met een trainingsbewijs kan er getraind 

en deelgenomen worden aan de clubwedstrijden van de MBC. Met het startbewijs kan er deel 

genomen worden aan jeugd wedstrijden conform het jeugdreglement van MONederland. Dit 

reglement Is te vinden op www.mon.nl  

 

Artikel  21 Gebruik kleine en grote baan 

In de kantine hangt een schema voor gebruik grote baan. 

In principe op de kleine baan mogen alleen motoren trainen van 50cc t/m 85 cc. Op de grote 

baan vanaf 85cc en hoger.  

Indien er behoefte is van jeugdrijders om te willen oefenen op de grote baan, kan dat op elke 15 

min na het gehele uur. Eventuele beginners mogen ook in dat kwartiertje trainen, mits ze niet 

buiten deze jeugdtijden op de grote baan trainen. Dit geldt ook voor 85cc rijders. 

Indien er geen behoefte is, kan er nomaal door getraind worden. 

De beheerder heeft de bevoegdheid om af te wijken van het schema. 

De kleine baan blijft verboden voor motoren vanaf 125cc als de jeugd op de grote baan traint. 

Het is tevens verboden start oefeningen op de jeugdbaan te houden. 

 

Artikel  22 Introducé NIEUW 

De MBC stelt elke training 5 plaatsen voor niet MBC leden beschikbaar.(Gastrijders) 

De uitvoering is als volgt: 

❑ Kandidaten melden zich aan op de MBC site onder de button “ Gastrijders”  

❑ Geven aan of ze in het bezit zijn van een MON licentie, zoniet  

❑ Een daglicentie bij www.mon.nl aanvragen. 

❑ Betaling van € 15,- via de site.  

http://www.mon.nl/
http://www.mon.nl/
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❑ Bij aankomst op de baan controleert de beheerder op de MBC smartphone of degene 

ingeschreven is en accoord heeft gekregen en of hij een MON licentie heeft of een 

daglicentie heeft aangevraagd. 

❑ Wanneer zich 5 gasten hebben aangemeld sluit de voorinschrijving  

❑ De gastrijder kan dan een 1 of 2 weken later zich weer aanmelden. 

 

 

Artikel  23 Bijdrage kampioenenhuldigingen 

Bij een kampioenenhuldiging  (van zowel de MON als KNMV) kan de rijder aanspraak maken op 

de onderstaande bijdrage aan zijn of haar feest: 

• Inter kampioen (incl IMBA kampioen)    € 150,- 

• Nationale, Senioren, Junioren, Dames, Veteranen , 125cc cup € 100,- 

• Jeugdkampioen       €  100,- 

• Overige leden die geen startbewijs bij de MBC hebben  €    75,-  ander club op hun   

  licentie 

 

Artikel  24 Betreden crossterrein op eigen verantwoordelijkheid  

Door het betreden van het cross terrein van de MBC de Zeven Heuvelen doen deelnemers en 

publiek uitdrukkelijk afstand van ieder recht op schadevergoeding. Het bestuur draagt hierin 

generlei verantwoordelijkheid. Tevens neemt het bestuur van MBC de Zeven Heuvelen tegenover 

de rijders en publiek generlei verantwoordelijkheid op zich wegens straf- of civielrechtelijke 

aansprakelijkheid. 

 

Artikel 25 Intregriteit en grensoverschrijdend gedrag 

A;ls MBC de Zeven Heuvelen vinden wij het belangrijk dat leden zich thuis voelen bij onze 

vereniging. Binnen dit kader bieden wij binnen onze vereniging en accomodaties géén ruimte 

voor grensoverschrijdend gedrag. 

Als lid van MBC de Zeven Heuvelen mag je ervan uitgaan dat onze vrijwilligers integer zijn en 

afstand houden van zaken zolas machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie en misbruik, matchfixing, 

discriminatie en verdovende middelen. 

Dit verwachten wij ook van onze leden. 

Mocht u als lid, ondanks ons doel om dit te voorkomen, geconfronteerd worden met één of 

meerdere van bovenstaande items, meldt u dit dan direct en desnoods anoniem aan het bestuur 

van MBC de Zeven Heuvelen. 

Fysiek contact door trainers met een rijder is helaas niet altijd te vermijden en soms zelfs 

noodzakelijk voor een optimale training. 

Als u als rijder, of ouder van een rijder onder 18 jaar, dit las ongewenst ervaart, meldt het dan 

nadrukkelijk voorafgaande aan de training aan de betreffende trainer. 

Als ouder van een rijder onder de 18 jaar verwachten wij van u met regelmaat hierover spreekt 

met u kind zodat MBC de Zeven Heuvelen, indien nodig, tijdig passende maatregelen kan nemen. 

 

Artikel  26 Daar waarin het HR niet in voorziet 

In die gevallen waarin de huishoudelijke reglementen of de statuten niet voorzien, voorziet het 

bestuur tot aan de volgende ledenvergadering. Wijzigingen huishoudelijk reglement geschieden 

door stemming tijdens de vergadering, statuten wijzingen conform art 18, lid 4 van de statuten. 

 

Vastgesteld bij de algemene ledenvergadering van 31 mrt 2022 
 


