BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S
CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT
Vereniging zonder winstoogmerk | Association sans but lucratif
Ondernemingsnummer | 0887617603 | Numéro d'entreprise

PEUGEOT CLUB BELGIUM
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VZW

BCOP – CBAP

ASBL

HOOFDSTUK I: Het huishoudelijke reglement – toepassing
Artikel 1: Dit huishoudelijke reglement is een aanvulling op Artikel 6 van de statuten
van de vzw BCOP – CBAP asbl, zoals bepaald in art. 15 van de statuten dat de vzw een
huishoudelijk reglement kan uitvaardigen. Het vervangt de statuten niet. Dit
huishoudelijke reglement treedt in voege op 01 maart 2010.
Artikel 2: Het huishoudelijke reglement is van toepassing op alle leden, zowel de
effectieve als de toegetreden leden.
Artikel 3: Elk lid dat toetreedt tot de vzw BCOP – CBAP asbl, aanvaardt automatisch het
huishoudelijke reglement door zijn/haar toetreding. Vanaf haar in voege treden slaat dit
interne reglement eveneens op de al lid zijnde personen.
Artikel 4: Dit huishoudelijke reglement kan te allen tijde door de Raad van Bestuur,
eventueel bijgestaan door de leden van het Comité, hierbij genoemd het Comité (*),
aangepast of gewijzigd worden, dit bij gewone meerderheid van stemmen, voor zover de
meerderheid der leden aanwezig zijn.
HOOFDSTUK II: De Raad van Bestuur & de leden van het Comité
Artikel 5a: De Raad van Bestuur bestaat uit de leden welke door de Algemene
Vergadering benoemd werden voor een (hernieuwbaar) mandaat van 4 jaar. Hun
benoeming of afzetting verschijnt in het Belgische Staatsblad, elke andere wijziging
verschijnt in de Notulen van de vzw. Kandidaten die zich wensen voor te stellen voor de
Raad van Bestuur, doorlopen bij voorkeur een inloopperiode als lid van het Comité.
Artikel 5b: De leden van het Comité zijn leden welke op eigen verzoek of op verzoek
van een lid van de Raad van Bestuur kunnen deel uitmaken van het dagelijkse bestuur
van de vereniging. Zij worden benoemd door de Raad van Bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen, voor zover de meerderheid der leden aanwezig zijn. Zij
kunnen hun opdracht beëindigen op eigen verzoek, door beëindiging van hun
lidmaatschap of door afzetting door de Raad van Bestuur. Hun benoeming of aftreden,
verschijnt in de notulen van de vzw.
Artikel 5c: De leden van het Comité hebben stemrecht in het dagelijkse bestuur van de
vzw.
Artikel 5d: (*) De Raad van Bestuur en de leden van het Comité vormen samen hierna
genoemd: “het Comité”.
Artikel 6: Het Comité van de vzw BCOP- CBAP asbl komt maandelijks bijeen om te
vergaderen. De besproken agendapunten van de vergadering worden genotuleerd in een
verslag. Deze notulen worden bijgehouden op het secretariaat van de vzw.
Artikel 7: Bij gelijkheid van stemmen over een agendapunt zal de voorzitter, of zijn
vervanger, een doorslaggevende beslissing nemen.
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HOOFDSTUK III: TOETREDEN TOT DE CLUB:
Artikel 7a: Het toetreden tot de Club gebeurt door het indienen van het hiertoe specifiek
voorziene formulier. Er zijn twee soorten lidmaatschap: het effectief en het toegetreden
lidmaatschap. Elk nieuw lid wordt automatisch toegetreden lid. Na een onafgebroken
lidmaatschap van twee volledige jaren kan het lid een aanvraag doen om over te gaan
naar het effectief lidmaatschap. Hiertoe dient hij/zij het specifiek aanvraagformulier in te
vullen. De aanvraag tot effectief lidmaatschap dient goedgekeurd te worden door de
Raad van Bestuur. Een rechtspersoon kan toetreden als lid maar geen effectief
lidmaatschap aangaan. Elke natuurlijke persoon die wenst effectief lid te worden, dient
de Belgische nationaliteit te hebben.
Van de effectieve leden wordt verwacht dat zij minstens aanwezig zijn op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van de Club en op verzoek van de leden van het Comité kunnen
bijspringen met bepaalde taken: vb. bij organisatie van rondritten of andere
evenementen of het ter beschikking stellen van een voertuig op een oldtimerbeurs.
Van de leden wordt verwacht dat zij de club promoten bij het grote publiek
Artikel 7b: Een lid kan slechts eenmaal per jaar van statuut veranderen. De aanvraag
tot wijziging van statuut dient te gebeuren tussen 01 december en 01 februari of uiterlijk
op de dag van de Algemene Vergadering, maar dan zonder stemrecht die dag en
uitsluitend met het hiertoe speciaal voorziene document, welk te verkrijgen is op het
secretariaat of op de website kan gedownload worden. Dit document dient aan het
secretariaat van de club overgemaakt te worden. De Raad van Bestuur dient de aanvraag
tot het effectief lidmaatschap goed te keuren.
De lijst van de effectieve leden dient bijgehouden te worden op het secretariaat van de
vereniging. Enkel de effectieve leden welke vermeld staan op de ledenlijst der effectieve
leden van het lopende jaar en in orde zijn met hun lidgeld, hebben stemrecht op de
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Artikel 7c: Een effectief lid dat twee (2) opeenvolgende jaren niet aanwezig is op de
Algemene Vergadering zonder kennis te geven omtrent de reden van zijn afwezigheid of
geen volmacht overmaakt voor de stemming, wordt automatisch toegetreden lid. Dit
wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur in de eerstvolgende maandelijkse Notulen na
de Algemene Vergadering.
Artikel 7d: Personen welke toetreden tot de club maar geen voertuig van het merk
Peugeot in het bezit hebben, worden sympathisanten genoemd. Zij nemen vrijblijvend
deel aan de evenementen. Het staat los van het feit of zij al of niet effectief dan wel
toegetreden lid zijn.
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Lidgelden / werkingsregels:
Het clubjaar loopt steeds van 01 januari tot 31 december, ongeacht het moment van
toetreding.
De tweede week van december worden de overschrijvingsformulieren voor de
hernieuwing van het lidgeld verzonden. Verwachte betalingstermijn vóór 15/01/..
De herinneringsbrieven voor wie zijn lidgeld niet heeft hernieuwd, worden half januari
verzonden. Wie zijn lidgeld voor de Club niet vóór 15 januari van het nieuwe clubjaar
heeft hernieuwd, maakt geen aanspraak meer tot terugbetaling van het eventueel teveel
betaalde lidgeld voor de BFOV indien hij in meer dan één club lid is.
Wie zijn lidgeld voor l’Aventure niet vóór 15 januari van het nieuwe clubjaar heeft
betaald: hij/zij zal het zelf dienen te regelen, daar de lijsten definitief afgesloten worden
op 15 januari. Wie toch nog lidgeld voor l’Aventure na afsluitdatum betaalt, krijgt zijn
geld automatisch teruggestort.
Het lidgeld dient ook tijdig betaald te worden met als reden dat uw club ten laatste op
31/01 haar aantal aangesloten leden dient over te maken aan de BFOV. Ook voor wie
een verzekeringscontract bij Marsh heeft onderschreven door toedoen van de Club en de
BFOV dienen de betalingen tijdig geregistreerd te zijn gezien uw lidmaatschap een
voorwaarde is om een Marsh verzekering te kunnen onderschrijven.
Schrapping uit de ledenlijst:
Wie op 31/01 zijn lidgeld voor de club niet heeft hernieuwd ondanks de ontvangen
betalingsherinnering, wordt beschouwd als ontslagnemend en uit het ledenbestand van
de BFOV en de Club geschrapt.
Dit wil zeggen dat hij/zij op dat ogenblik niet meer als clublid beschouwd wordt. De BFOV
zelf kan nog een schrijven aan deze persoon richten met vermelding dat hij/zij geschrapt
wordt als lid bij de BFOV en ook (indien hij/zij een Marsh verzekering geniet), ervan
verwittigd worden dat het contract niet verlengd maar eventueel verbroken zal worden
gezien dit één van de voorwaarden is tot verkrijgen van deze verzekering.
Administratieve kosten:
Wie geschrapt wordt als lid en zijn clublidgeld na deze schrapping in de loop van dat jaar
toch hernieuwd, louter om bijvoorbeeld opnieuw in regel te zijn met zijn verzekering,
krijgt bovenop de betaling van zijn lidgeld een administratieve kost van 10 euro opgelegd
om zijn dossier opnieuw te regulariseren. Gebeurt dit tijdens het laatste trimester van
het jaar, dan zal hij/zij ook meteen het lidgeld voor het daaropvolgende clubjaar dienen
te betalen.
(Vb. 45 + 45 + 10 = 100 euro)
Geschrapte leden welke in de loop van de daaropvolgende jaren opnieuw als lid zouden
toetreden, krijgen een nieuw lidnummer toegekend met als jaartal het jaar van de
hernieuwing.
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HOOFDSTUK IV: VOERTUIGEN / RONDRITTEN / BEURZEN
Artikel 8: Elke eigenaar van een voertuig van het merk Peugeot, kan toetreden tot de
Club.
Artikel 9: Elke eigenaar van een voertuig van een ander merk dan het merk Peugeot, en
ouder dan 25 jaar, kan eveneens toetreden tot de Club.
Artikel 10: Bij de rondritten wordt er hoofdzakelijk deelgenomen met de Peugeot
voertuigen. Voertuigen van andere merken mogen eveneens deelnemen. Dit dient liefst
de dag zelf medegedeeld te worden.
Artikel 10 bis: Voertuigen van andere merken nemen liefst de laatste posities in tijdens
de rondritten of evenementen.
Artikel 11: Voertuigen welke deelnemen aan de rondritten dienen in zindelijke staat te
zijn, zij mogen door hun uitrusting of mogelijke mankementen geen gevaar opleveren
voor de andere deelnemers of derden en dienen volgens de Belgische wetgeving geldig
ingeschreven en verzekerd te zijn.
Artikel 12: Tijdens de rondritten of evenementen dient de Belgische verkeerswetgeving
steeds nageleefd te worden. Bij het betreden van buitenlands grondgebied, dient de
buitenlandse verkeerswetgeving nageleefd te worden.
Artikel 13: Tijdens beurzen of bij openluchtclubstands, worden de deelnemers welke
voertuigen of andere materialen tentoonstellen op de beurs of op het openlucht
evenement verzocht, de stand met hun materiaal of voertuig niet te verlaten voor
afsluiting van het evenement. Het plaatselijk [gemeentelijk] reglement dient tevens te
worden gerespecteerd.
Artikel 14: De BCOP en /of plaatselijke organisator kan niet aansprakelijk gesteld
worden bij gebeurlijke diefstallen of ongevallen, dit zowel: voor, tijdens of na het
evenement.
HOOFDSTUK V: PERSOONLIJKE LEVENSSFEER/
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 25/05/2018 (GDPR).
De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een
grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn
persoonsgegevens.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming)
Artikel 15: Door zijn toetreding tot de club gaat het kandidaat lid expliciet akkoord dat
de in zijn aanmeldingsformulier aangebrachte gegevens verwerkt worden in het
ledenbestand van de BCOP en de BFOV (waar hij door zijn lidmaatschap automatisch Full
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Club Member) van wordt. Het ledenbestand van de BCOP wordt immers gedeeld met dat
van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), welk een overkoepelend
orgaan is in de Belgische oldtimerwereld en waarvan de BCOP mede stichtend lid is,
alsook met de verzekeraar MARSH, voor zover het lid zich bij deze maatschappij
verzekerd heeft of zich door toedoen van de BFOV en de Club bij deze maatschappij
wenst te verzekeren.
Er worden door de BCOP nooit persoonsgegevens van leden doorgespeeld aan derde
partijen om commerciële doelen te bereiken, noch onder de leden onderling, dan wel op
hun eigen verzoek. De leden hebben toegang tot hun persoonsgegevens via de databank
van de BFOV, alwaar zij via een inlogcode hun persoonlijke gegevens kunnen raadplegen
en eventueel aanpassen. Indien personen hun gegevens wensen te wissen dan ontslaan
zij zichzelf logischerwijze automatisch als lid van de vereniging.
Een ontslagnemend lid wordt na een periode van drie maanden ‘op hold’ verwijderd uit
het ledenbestand.
Personen welke meer willen weten over de GDPR en de verwerking/opslag/gebruik van
hun persoonlijke gegevens door de BCOP, kunnen contact opnemen met de club via
email: gdpr@bcop-cbap.be. Hij/zij zal wel een kopie van zijn BCOP en BFOV-lidkaart
alsook een kopij van zijn/haar identiteitskaart als bijlage bij zijn aanvraag dienen te
voegen.
HOOFDSTUK VI: RECHT OP AFBEELDING:
Het is evident dat bij rondritten en/of andere gebeurtenissen in Clubverband gewoonlijk
foto’s van het evenement genomen worden. Dit betreft zowel foto’s van de deelnemers
(leden en genodigden) en hun voertuigen als groepfoto’s of individuele foto’s van
personen of voertuigen. Deze foto’s dienen enkel als opluistering van het clubblad en de
Internetwebsite of de andere gebruikte mediakanalen (Facebookpagina) van de Club of
louter voor de Clubdocumentatie.
Het recht op afbeelding wordt bekrachtigd door artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en door de Belgische wet op het
auteursrecht.
Artikel 16: In het ledenbestand van de BCOP kunnen, voor zover beschikbaar, foto’s
van de voertuigen van de leden bewaard worden ter archivering.
Artikel 17: Door hun toetreding tot de Club, gaan de leden er expliciet mee akkoord dat
foto’s van henzelf of van hun voertuig(en) in het kader van rondritten en/of andere
Clubevenementen, in het clubmagazine en/of de Internetsite, of de andere mediakanalen
gebruikt door de Club (Facebookpagina), kunnen worden geplaatst en ook in de
clubarchieven kunnen worden bijgehouden.
Artikel 18a: Door hun deelname aan de Clubevenementen geven alle deelnemers (ook
de genodigden) automatisch en expliciet toestemming dat foto’s van henzelf of van hun
voertuig(en) in het kader van rondritten en/of andere Clubevenementen, in het
clubmagazine en/of de Internetsite, of de andere mediakanalen gebruikt door de Club
(Facebookpagina), kunnen worden geplaatst en ook in de clubarchieven kunnen worden
bijgehouden.
Artikel 18b: De Clubleden moeten beseffen en gaan er expliciet mee akkoord bij hun
toetreding of deelname aan het evenement, dat deze foto’s bij het eventueel verlaten
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van de club, niet kunnen worden verwijderd uit de respectievelijke
magazines/mediakanalen/archieven van de Club waarin zij zich eventueel zouden
bevinden.
Artikel 18c: De deelnemers (genodigden) aan het evenement moeten beseffen en gaan
er expliciet mee akkoord bij hun deelname aan het evenement, dat deze foto’s niet
kunnen worden verwijderd uit de respectievelijke magazines/mediakanalen/archieven
van de Club waarin zij zich eventueel zouden bevinden.
HOOFDSTUK VII: AANKONDIGINGEN:
Artikel 19: Aankondigingen kunnen door de leden geplaatst worden op de mediakanalen
welke gebruikt worden door de BCOP. (2de hands, Facebook of op Peugeotforum.be, na
goedkeuring door de moderatoren). Aankondigingen worden niet meer in het maandblad
geplaatst. Er zijn genoeg alternatieven met veel meer potentieel.
De BCOP heeft geen commerciële banden met de personen die hun zoekertjes laten
verschijnen. De publicatie van de zoekertjes gebeurt volledig vrijblijvend en is aan geen
enkele overeenkomst gebonden. Er zijn geen winstgevende belangen met deze
aankondigingen gemoeid. De BCOP treft geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied
van de zoekertjes en komt niet tussenbeide als gevolg van geschillen, van welke aard
ook.
HOOFDSTUK VIII: OVERIGE:
Al wat niet specifiek in dit huishoudelijke reglement is bepaald, wordt geregeld volgens
het statuut of in overeenstemming met de wet op de VZW van 27 juni 1921.

Gewijzigd op 12 september 2018, bij Notulen 09/2018.

De Raad van Bestuur & het Comité,
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