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Artikel H1: leden en (gezins)lidmaatschap 

1. Een ieder die als lid tot de vereniging wenst toe te treden wendt zich tot het bestuur van de 

vereniging met een schriftelijk daartoe strekkend verzoek.  

2.  Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden door hiervoor bij de 

ledenadministratie een aanvraagformulier op te vragen, dan wel deze te downloaden van 

onze website, onder opgave van: 

  a. Naam, adres en telefoonnummer 

b. Geboortedatum 

c. Eventueel gezinslid(maatschap); zie sub 5. 

 Indien in het bezit van een voertuig: 

a. Merk van het voertuig 

b. Type van het voertuig 

c. Kenteken en bouwjaar van het voertuig 

3. Lid van de vereniging kunnen zijn: 

a. Natuurlijke personen 

b. Rechtspersonen. 

4. Het bestuur is bevoegd de toelating tot het lidmaatschap zonder opgave van redenen te 

weigeren.  Het kandidaat-lid  wordt door het bestuur van deze eventuele weigering 

schriftelijk in kennis gesteld. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering 

alsnog tot toelating besluiten. 

5. Het is mogelijk voor een lid om een thuis inwonend gezinslid tegen gereduceerde contributie 

te laten registreren als een gezinslid, zodat een gezinslidmaatschap ontstaat. Jaarlijks, bij de 

aanvang van het contributiejaar, kan opnieuw de keuze gemaakt worden voor het aangaan 

van een gezinslidmaatschap. Het gezinslidmaatschap geeft stemrecht op algemene leden 

vergaderingen alsmede korting bij de deelname aan sommige evenementen.  

 

Artikel H2: schorsing en royement 

 

1. Het bestuur zal een lid kunnen schorsen in geval van wangedrag waaronder wordt verstaan 

het schaden van de belangen van de vereniging. Het lid wordt daartoe schriftelijk met 

vermelding van  redenen opgeroepen om tegenover het bestuur verantwoording van zijn 

gedragingen af te leggen. In deze vergadering zal het bestuur het lid mededelen of er tot 

schorsing  wordt overgegaan. Het lid kan een bezwaarschrift tegen de schorsing indienen bij 

de ledenvergadering binnen 14 dagen nadat de schorsing door het bestuur is uitgesproken. 

De ledenvergadering kan een schorsing opheffen, of deze verlengen tot maximaal een 

periode van 12 maanden, dan wel op voorstel van het bestuur het lid royeren. Ook kan het 

bestuur de schorsing opheffen. 

2. Leden die na 2 verzoeken  tot betaling aan de vereniging, uit welke hoofde dan ook, van 

verschuldigde gelden in gebreke blijven aan hun verplichtingen te voldoen, zullen door het 

bestuur zonder nadere kennisgeving geroyeerd worden. Deze betalingsverzoeken  mogen 

niet worden verzonden met een tussenruimte van minder dan 14 dagen, terwijl tussen het 2
e
 

verzoek en het besluit van het bestuur tenminste 14 dagen moeten zijn verlopen. 

 



 

Artikel H3: contributie en inschrijfgeld 

 

1. Bij aanvang van het lidmaatschap is inschrijfgeld verschuldigd. Vervolgens is voor elk 

verenigingsjaar een contributie verschuldigd. Beide bedragen, inschrijfgeld en contributie 

worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

2. De verschuldigde contributie dient altijd te zijn voldaan vóór 1 januari van het nieuw 

ingegane kalenderjaar. Dit geschiedt voor nieuw aangemelde leden middels een 

automatische incassomachtiging.  

3. Leden die niet tijdig hebben betaald ontvangen eind januari geen lidmaatschapkaartje. Dit is 

alsnog te verkrijgen door betaling van contributie en extra kosten.   

4. Indien, evt. na het versturen van een herinnering, de betaling van de contributie  niet voor 1 

maart is ontvangen, wordt het lidmaatschap beëindigd en het lid uit de ledenadministratie 

verwijderd. Indien het bewuste lid alsnog lid wil blijven dient de volledige aanmeldings 

procedure weer doorlopen te worden.       

5. Bij aanvang van het lidmaatschap na 30 september van enig verenigingsjaar is over de 

periode tot en met 31 december van dat jaar geen contributie verschuldigd.  

 

 

Artikel H4: ledenvergaderingen, verkiezingen, stemmingen 

 

1. Alle ledenvergaderingen, door of vanwege het bestuur bijeen geroepen, worden op een 

termijn van tenminste 14 dagen door middel van een schriftelijke kennisgeving (en/of 

aankondiging in het verenigingsorgaan  van de vereniging) kenbaar gemaakt. Deze 

kennisgeving vermeldt de in de vergadering te behandelen onderwerpen alsmede de tijd van 

aanvang en plaats van de vergadering. 

2. Het bestuur beslist of derden tot de vergadering zullen worden toegelaten. 

3. Het financiële jaarverslag van de vereniging wordt door het bestuur op schriftelijke aanvraag 

kosteloos aan ieder lid toegezonden dan wel opgenomen in het verenigingsorgaan. 

4. Van alle vergaderingen worden notulen gehouden die in de volgende vergadering aan het 

oordeel van de aanwezige leden zullen worden onderworpen en na goedkeuring zullen 

worden gearresteerd.  

5. Tot de algemene ledenvergadering behoort: 

a. Het arresteren van de notulen van de vorige vergadering. 

b. Het goed- of afkeuren van het jaarverslag van de secretaris. 

c. Het goed- of afkeuren van het jaarverslag van de penningmeester en het verlenen van 

décharge aan het bestuur. 

d. Het vaststellen van de hoogte van de contributie en die van het inschrijfgeld. 

e. Het vaststellen van de begroting. 

f. Het kiezen van de leden van het bestuur. 

g. Het kiezen van de leden van de financiële commissie. 

6. Behoudens het bepaalde in de statuten worden besluiten genomen met eenvoudige 

meerderheid van stemmen die geldig zijn uitgebracht. Blanco stemmen worden als ongeldig 

beschouwd. 

7. Stemming over personen kan geschieden met gesloten briefjes conform het bepaalde in de 

statuten onder artikel 17 lid 7. 

 

Artikel H5: bestuur 
 

Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. De voorzitter wordt door de ledenvergadering 

in functie gekozen en benoemd. De overige functies worden door het bestuur zelf verdeeld. Het 

bestuur kan zich doen bijstaan door één of meerdere adviseurs en/of commissies die werkzaam 

zullen zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissies worden ingesteld door het 



bestuur onder goedkeuring van de ledenvergadering. Leden van het bestuur kunnen lid zijn van zo’n 

commissie. Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar en zo dikwijls als de voorzitter 

wenselijk acht. De voorzitter van de vereniging leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de 

ledenvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur een plaatsvervanger aan.  

 

Artikel H6: verkiezing van bestuursleden 
 

Kandidaatsaanstelling voor vacatures in het bestuur moet schriftelijk geschieden bij het bestuur van 

de vereniging vóór aanvang van de algemene ledenvergadering en dit ondersteund door 5 of meer 

leden. Zittende bestuursleden die zich tijdens de kennisgeving aan de vergadering herkiesbaar 

hebben gesteld worden uit deze hoofde als kandidaat aangemerkt. Bestuursleden worden voor een 

periode van 3 jaar benoemd. Zij treden af volgens een door het bestuur daartoe op te maken rooster. 

Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

 

Artikel H7: verenigingsorgaan 
 

Onder de titel “TRANSMISSION” beoogt de vereniging tenminste 4 maal per jaar een orgaan uit te 

geven. De hieraan verbonden kosten zijn ten volle begrepen in de contributie. Onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur kan dit verenigingsorgaan worden verzorgd door de redactie. 

 

Artikel H8: financiële commissie 
 

De algemene ledenvergadering benoemt een financiële commissie; drie leden -van wie één reserve- 

zullen van deze commissie deel uitmaken. Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met het 

lidmaatschap van de financiële commissie. De commissie is belast met het op de algemene 

ledenvergadering uitbrengen van een verslag over de rekening en de verantwoording van de 

penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester is verplicht aan de 

financiële commissie rekening en verantwoording af te leggen na afloop van het verenigingsjaar. 

 

Artikel H9: evenementenreglement 
 

Het bestuur is bevoegd zowel een in het algemeen bij verenigings-evenementen van kracht zijnde 

evenementenreglement vast te stellen, als een evenementreglement dat van kracht zal zijn bij slechts 

één verenigingsevenement in het bijzonder. Een dergelijk evenementenreglement mag niet in strijd 

zijn met de statuten en/of het huishoudelijk reglement. Betreffend reglement zal duidelijk in de 

aankondiging en/of uitnodiging worden vermeld. 

 

 

Artikel H10: kleding en uitrusting 

 

1. Teneinde aan buitenstaanders (publiek e.d.) geen verkeerde indruk te geven ten aanzien van 

de doelstellingen van de vereniging, mogen leden tijdens door de vereniging georganiseerde 

evenementen, niet zijnde van historische aard, geen uitgesproken militaire uniformen en/of 

uitrustingen dragen, welke de indruk zouden kunnen wekken dat men met een militaire 

organisatie te doen heeft.  

2. Tijdens evenementen met een duidelijk historisch karakter is het de leden toegestaan 

passende, niet aanstootgevende (semi)militaire kleding te dragen. 

3. Indien het onder sub 2 genoemde van toepassing is zal dit duidelijk in de aankondiging en/of 

uitnodiging vermeld worden. 

4. Het dragen van militaire distinctieve en/of eretekens is voor niet hiertoe gerechtigden niet 

toegestaan. Wapens: Leden dienen zich te allen tijde te houden aan het gestelde in de 

wetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor zaken aangaande de Wet Wapens en Munitie. 

Leden dienen zich te allen tijde te conformeren aan hetgeen in hun verlof en/of ontheffing is 



opgenomen. Tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven zijn evenementen van Wheels wapenvrij.  

Indien op evenementen welke binnen de verantwoordelijkheid van Wheels vallen, wapens bij 

uitzondering zijn toegestaan, dient deelname hieraan door leden met wapens vooraf te 

worden gemeld aan het bestuur.  

 

Artikel H11: slotbepalingen 

 

1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de algemene vergadering is 

aangenomen. 

2. Wijzigingen van dit reglement worden eveneens onmiddellijk van kracht nadat deze door de 

algemene vergadering zijn aangenomen tenzij dit uitdrukkelijk anders is beslist.  

3.   In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, mits 

vertegenwoordigd door tenminste twee bestuurders. De leden dienen zich te allen tijde aan 

dergelijke besluiten te houden.. 

 

 

Aldus vastgesteld en na amendement goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering te Best 

gehouden d.d. 8 april 2009. 

 

 Wijziging van Artikel H3 goedgekeurd door Algemene Ledenvergadering van 1 april 

2016. 

 Wijziging en tekstuele aanpassing van de artikelen H1, H3, H4 en H10 door de 

Algemene Ledenvergadering van 8 april 2022. 

 


