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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 

1. Lidmaatschap 
 
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.  
 
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het lid moet dit schriftelijk meedelen aan het adres 
van de vereniging. Het ontslag kan nooit worden geweigerd. 
 
1.1  Toegetreden leden  

 
1.1.1 Het lidmaatschap van "Harley Owners Group Belgian Metropole Chapter", in het kort: 

"Belgian Metropole Chapter", staat open voor ieder HOG lid, zowel life, full als associated 
member. Het verzoek voor toelating kandidaat toegetreden lid moet mondeling en/of 
schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.  
 

1.1.2 Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. De hoedanigheid van toegetreden lid is niet 
overdraagbaar en eindigt van rechtswege bij overlijden.  
 

1.1.3 De aspirant-toegetreden leden dienen hun lidmaatschap van HOG te bewijzen door middel 
van een geldige HOG lidkaart.  
 

1.1.4 De aspirant-toegetreden leden zijn onderworpen aan een proefperiode van 366 dagen 
tijdens de welke zij door middel van een redelijke en regelmatige aanwezigheid bij chapter 
activiteiten hun interesse voor het Belgian Metropole Chapter dienen aan te tonen. 
 

1.1.5 Genoemde proefperiode vangt steeds aan na betaling van het verschuldigde lidgeld. 
 

1.1.6 Toegetreden leden die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen, worden geacht ontslag te nemen. 
 

1.1.7 Na de proefperiode dient de raad van bestuur te oordelen over de toelaatbaarheid van de 
aspirant toegetreden leden tot het Belgian Metropole Chapter en dient hij of zij 
voorgedragen te worden aan de maandelijkse vergadering voor toegetreden leden die over 
de toelating beslissen. De beslissing van de vergadering wordt genomen bij gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een eventuele weigering moet niet worden 
gemotiveerd. 
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1.1.8 De toegetreden leden genieten van de bedrijvigheid van de vereniging. Zij bezitten geen 
stemrecht in de algemene vergadering. 
 

1.1.9 De toegetreden leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen 
van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen 
geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij 
uittreding, uitsluiting of overiijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor 
gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten 
allen tijde. 
 

1.1.10 Alle toegetreden leden dienen het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde 
regels vermeld in het "HOG Chapter Handboek" na te leven. Deze zijn op vraag ter inzage. 
 

1.1.11 Iedereen die deelneemt aan een rit georganiseerd door het Belgian Metropole Chapter, 
wordt geacht om, op het moment van de rit, in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
 

 

1.2 Effectieve leden 

 
1.2.1 De effectieve leden nemen actief deel aan het beheer van de vereniging, genieten stemrecht 

in de algemene vergadering en benoemen de raad van bestuur.  
 

1.2.2 Effectieve leden zijn personen die als dusdanig worden toegelaten bij beslissing van de 
algemene vergadering. 
 

1.2.3 Elk volwaardig toegetreden lid kan zich kandidaat stellen om effectief lid te worden op de 
eerstvolgende algemene vergadering. De kandidatuur van kandidaat-effectieve leden kan 
schriftelijk gebeuren door toegetreden leden aan de voorzitter van de raad van bestuur.  
 

1.2.4 Voor de functies die behoren tot de raad van bestuur, zijnde de voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris en penningmeester, moet een actief effectief lidmaatschap van ten minste 3 (drie) 
jaar voorgelegd kunnen worden.  
 

1.2.5 De verkiezingen hiervoor worden georganiseerd zoals beschreven in de statuten van het 
Belgian Metropole Chapter.  
 

1.2.6 Alle effectieve leden dienen de statuten, het huishoudelijk reglement en de van toepassing 
zijnde regels vermeldt in het "HOG Chapter Handboek" na te leven. Deze zijn op vraag ter 
inzage.  
 

 

2 Lidgelden  
 
2.1 Het lidgeld van het Belgian Metropole Chapter wordt op de algemene vergadering bepaald 

volgens de statuten en voldoet voor één kalenderjaar. 
 

2.2 De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de bestuursleden. Door het betalen van de bijdrage 
bewijst men tevens zijn lidmaatschap 
 



2.3 Het lidmaatschap is principieel ondeelbaar verschuldigd, ongeacht het tijdstip van toetreding van 
de toegetreden leden. Vanaf de maand november betaalt het lid zijn lidmaatschap van het 
volgende jaar zonder extra opleg voor de laatste 2 maanden. 
 

2.4 Het lidgeld blijft, in geval van opzegging van het lidmaatschap, ondeelbaar eigendom van het 
Belgian Metropole Chapter. 
 

2.5 Elk toegetreden of effectief lid mag maximaal 1 (één) persoon opgeven die al dan niet op 
regelmatige basis deel kan nemen aan de door het Belgian Metropole Chapter georganiseerde 
activiteiten. In normale zin wordt hiermee de vaste partner van het lid bedoeld. 
 

2.6 Deze opgegeven persoon kan enkel als passagier deelnemen aan bedoelde activiteiten. 
 

2.7 Indien de opgegeven persoon wil deelnemen als motorrijd(st)er, kan dit enkel mits betaling van 
de ledenbijdrage, m.a.w. door toegetreden lid te worden van Belgian Metropole Chapter 

 

 

3 Gebruik van chapter-emblemen  
 

Voorwaarden en gebruik van chapter emblemen. Onder Chapter-emblemen wordt verstaan :  
 
- "small Chapter Specific „Eagle" Rocker Belgian Metropole Chapter patch", verder genoemd kleine 
snor  
- "large Chapter Specific „Eagle" Rocker Belgian Metropole Chapter patch", verder genoemd grote 
snor. 
 
3.1 Aspirant toegetreden leden : Tijdens de genoemde proefperiode wordt het gebruik van de 

chapter-emblemen strikt beperkt tot de kleine snor en de dealer patch.  
 

3.2 Toegetreden en effectieve leden : Mogen alle chapter emblemen dragen. Het dragen van de 
grote snor is te allen tijde voorbehouden aan de toegetreden en effectieve leden van het Belgian 
Metropole Chapter. 

 

3.3 Iedereen, aspirant toegetreden, toegetreden en effectieve leden die niet langer deel uitmaken 
van het Belgian Metropole Chapter, verliezen het recht tot het dragen van deze emblemen en dit 
gaat onmiddellijk in bij het uittreden van het lid. 

 

3.4 Het afhalen en ontvangen van de chapter emblemen kan alleen tijdens de ledenvergadering en 
dit tegen contante betaling. Ook andere beschikbare HOG merchandise is verkrijgbaar tegen 
contante betaling.  
 
 

4 Schrapping van het lidmaatschap  
 

Slechts in de volgende drie gevallen zal worden overgegaan tot schrapping van het lidmaatschap dat 
betrekking heeft op een toegetreden lid :  
 
4.1 Bij niet betaling van het gangbare lidgeld; de vervaldag hiervoor is vastgesteld op 15 januari van 

ieder kalenderjaar. 
 



4.2 Bij gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur op de maandelijkse vergadering voor 
toegetreden leden. De aanwezige toegetreden leden bekrachtigen de beslissing bij gewone 
meerderheid. 

 
4.3 Zie ook punt 5 "lidmaatschap in meerdere chapters" deel 5.3  

 

4.4 Terugkerende leden: Toegetreden en effectieve leden die na een geschrapt lidmaatschap, al dan 
niet door hun eigen toedoen teweeggebracht, opnieuw toegetreden leden wensen te worden 
van het Belgian Metropole Chapter kunnen dit enkel mits de goedkeuring van de algemene 
vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.  

 

 

5 Lidmaatschap in meerdere chapters  
 

5.1 Iedereen kan/mag deel uitmaken van meerdere chapters.  
 

5.2 Een bestuurslid van het Belgian Metropole Chapter kan geen bestuursfunctie in een ander 
chapter waarnemen of omgekeerd. 

 
5.3 Bij een evenement georganiseerd door het Belgian Metropole chapter zullen de aanwezige leden 

de Belgian Metropole Chapter Colors dragen, ongeacht bij welke andere chapters ze ook 
aangesloten zijn. Indien de colors van een ander chapter gedragen worden tijdens een 
evenement georganiseerd door het Belgian Metropole Chapter, kan deze laatste de deelname 
(en/of toegang) aan het lid ontzeggen. 

 

5.4  De leden zullen geen activiteiten op touw zetten op hetzelfde ogenblik als dat het Belgian 
Metropole Chapter een officieel evenement op de kalender plaatst of staan heeft, op straffe van 
schrapping van het lidmaatschap.  

 
 

6 Gebruik van geregistreerde namen en merken 
 
Het gebruik van geregistreerde namen en merken, zoals opgesomd in het 'CHAPTER HANDBOOK' is 
strikt voorbehouden aan de raad van bestuur en/of door hun goedkeuring en enkel volgens de 
modaliteiten zoals voorgeschreven in genoemd handboek.  
 
 

7 Algemeen gedrag : 
 

7.1 Er wordt van iedereen verwacht dat hij zich netjes, beleefd en correct gedraagt op al hetgeen 
sociale media aangaat.  
 

7.2 Tijdens georganiseerde ritten door het Belgian Metropole Chapter wordt het gebruik van  
 alcoholische dranken sterk afgeraden ! Het Belgian Metropole Chapter kan ten alle tijde 

tussenkomen en iemand verbieden van nog verder in de groep mee te rijden. 
 
7.3 Elke vorm van agressie zowel verbaal als fysiek tegenover leden en niet-leden die de HOG en/of 

Belgian Metropole Chapter en/of de Sponsoring Dealer van Harley-Davidson Capital Brussels in 
een negatief daglicht kan stellen of schade berokkenen, zal aanleiding zijn tot onmiddellijk 
ontslag. 
 



Ook het continu verspreiden van negatieve en ongegronde kritiek, laster en roddel om daarmee 
het Chapter en/of de dealer in een slecht daglicht stellen en reputatieschade toe te brengen, is 
aanleiding tot onmiddellijk ontslag. 
 
De Dealer en het bestuur van het 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. 

 

 

Voor eensluitend afschrift.  

Het bestuur.  

Goedgekeurd 08/01/2022 


