S TAT U T E N
EN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN D E
GUSTO AUTO CLUB
S C H I E D AM

Opgericht: 01.10.1966
Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder no. V.385340
d.d. 05.02.1979.
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S TAT U T E N
Artikel 1:
Naam en vestiging:
De vereniging draagt de naam GUSTO AUTO CLUB, afgekort G.A.C. en is gevestigd te
Schiedam.
Artikel 2:
Oprichting en duur:
De G.A.C. is de voortzetting van de op één oktober negentienhonderd zes en zestig opgerichte
vereniging en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3:
Doelstelling:
De G.A.C. stelt zich ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen reparatie en
onderhoudswerk aan haar eigen auto`s te verrichten en een door de G./A.C. ter beschikking te
stellen ruimte. Daarnaast zal zij haar leden behulpzaam zijn bij het onderricht in de
theoretische en praktische kennis op het gebied van de autotechniek. Ook zal zij trachten door
collectieve inkopen, materialen en verzekeringen tegen gereduceerde prijzen aan haar leden te
leveren. De vereniging heeft geen winst oogmerk.
Artikel 4:
Middelen:
Om de kosten van de G.A.C. te kunnen bestrijden, wordt van de leden een contributie
geheven. Het contributiebedrag wordt ieder jaar door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. De leden zijn contributie verschuldigd vanaf de aanmelding tot 31 december en
daarna voor het gehele jaar. Restitutie van contributie door opzegging, schorsing of royement
wordt niet verleend.
Artikel 5:

Huishoudelijk reglement:
Om een goede werkwijze van de G.A.C. te verzekeren, is door de Algemene
Ledenvergadering een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Wijzigingen in het
Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.
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Artikel 6:
Verenigingsjaar:
Het verenigingsjaar tevens boekjaar loop van een januari tot en met een en dertig december.
Artikel 7:
Jaarverslag:
Het Bestuur zal aan de Algemene Ledenvergadering in de zogenaamde jaarvergadering
verslag uitbrengen en rekening en verantwoording doen over het afgelopen jaar.
Artikel 8:
Kontrole en jaarstukken:
De Algemene Ledenvergadering benoemt in de jaarvergadering tenminste twee leden buiten
het Bestuur, welke als zogenaamde Kascommissie de stukken controleren. De Kascommissie
zal op de jaarvergadering verslag uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering welke op
haar beurt na goedkeuring het Bestuur déchargeert.
Artikel 9:
Lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het Bestuur genomen op
een schriftelijke, door minstens één lid met zijn/hun handtekening ondersteunde aanvrage/
Artikel 9a:
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.
Artikel 9b:
Ereleden en leden van verdienste.

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het Bestuur of tenminste tien
stemgerechtigde leden door de Algemene Ledenvergadering met tenminste twee/derde van de
uitgebracht stemmen als zodanig zijn benoemd.
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Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap:
Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de G.A.C. op een door
de G.A.C. te verstrekken aanmeldingsformulier.
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk zes weken voor het einde van het
verenigingsjaar schriftelijk plaatsvinden.
Indien de opzegging later plaatsvindt, zal de contributie over het volgende verenigingsjaar
verschuldigd zijn.
Artikel 11:
Schorsing en royement:
Het Bestuur kan een lid schorsen:
a. indien hij of zij de bepalingen van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet
naleeft.
b. B. indien hij of zij, ondanks schriftelijke aanmaning van het Bestuur in gebreke blijft
zij of haar financiële verplichtingen tegenover de G.A.C. na te komen.
c. C. indien het Bestuur van oordeel is, dat zijn of haar gedrag in woorden of
handelingen de G.A.C. kunnen schade. Het Bestuur kan een schorsing opheffen:
indien een schorsing langer dan 1 maand opgelegd wordt, zal het Bestuur op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een voorstel tot royement indienen.
Artikel 12:
Bestuur:
De bestuurders worden uit de leden door verkiezing benoemd door de Algemene
Ledenvergadering. Het Bestuur zal minimaal uit 5 personen bestaan.

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en vormen samen het
Dagelijks Bestuur, welke de G.A.C. naar buiten vertegenwoordigt.
De overige gekozen bestuursleden verdelen hun bestuurszaken onderling,. Jaarlijks treedt een
deel van het Bestuur af volgens een door het Huishoudelijk Reglement bepaald rooster. Van
het dagelijks bestuur dient slechts een/derde deel af te treden. De aftredende bestuursleden
zijn terstond herkiesbaar.
Indien een bestuurslid tijdens de zittingsperiode uittreedt, zal het Bestuur een lid benoemen
tot waarnemer tot de eerstkomende jaarvergadering.
Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement stipt wordt
nageleefd.
Het Bestuur is niet bevoegd, zonder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
noch tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
mede schuldenaar verbindt.
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Artikel 13:
Ledenvergadering:
Eenmaal per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, welke maximaal zes
maanden na het Verenigingsjaar zal plaatsvinden Voor zo ver het Bestuur dit nodig acht, of
indien tenminste twintig leden dit schriftelijk aan het Bestuur verzoeken, kunnen meerdere
ledenvergaderingen worden gehouden.
De vergaderingen zijn allen toegankelijk voor leden, welke schriftelijk twee weken voor de
vergadering hiervoor worden uitgenodigd. Op de uitnodiging zal worden vermeld, welke
onderwerpen op de vergadering zullen worden behandeld. Voorstellen van de leden kunnen in
de vergadering worden behandeld., indien tenminste vijf leden dit schriftelijk drie dagen voor
de vergadering zal plaatsvinden, bij het Bestuur indienen.
Artikel 14:
Stemrecht:
Alle leden hebben stemrecht, welk recht niet overdraagbaar is aan andere leden. Ieder lid kan
een stem uitbrengen.
Alle bes,luiten, met uitzondering van ?Statutenwijzigingen en ontbinding van de G.A.C.,
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen gelden als niet uitgebracht.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
Geschorste leden hebben geen stemrecht.
Artikel 15:
Statuten:
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd tot het wijzigen van de Statuten, indien twee/
derde van de voltallig ledenvergadering hiertoe besluit.
Indien de voltallige ledenvergadering niet aanwezig is, zal binnen vier weken een nieuwe
vergadering worden gehouden, welke bevoegd is, ongeacht het aantal leden, bij twee/derde
meerderheid tot de Statuten wijziging te besluiten.
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Artikel 16:
Registratie:
De Statuten voldoen aan de door de wet gestelde minimumeisen.
De door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde Statuten dienen notarieel te worden
vastgelegd.
Het voltallige Dagelijkse Bestuur zal de Statuten laten inschrijven in het Verenigingsregister
bij de Kamer van Koophandel.
De G.A.C. is een bijdrage voor het Verenigingsregister aan de Kamer van Koophandel
verschuldigd.
Wijzigingen van de Statuten moeten door het Bestuur worden opgegeven aan het
Verenigingsregister.
Artikel 17:
Ontbinding en Vereffening van de G.A.C.:

Tot ontbinding van de G.A.C. wordt overgegaan, indien twee/derde van de leden in een
voltallige ledenvergadering daartoe besluiten, of indien dit door de rechter wordt bevolen.
Indien een voltallige Ledenvergadering niet aanwezig is, zal binnen vier weken een nieuwe
Ledenvergadering worden gehouden, deze vergadering is bevoegd, het sluiten te nemen,
indien twee/derde van de aanwezige leden dit wenst.
Na ontbinding door de wet bepaald, blijft de G.A.C. voortbestaan tot vereffening van haar
vermogen.
Het eventueel batig saldo zal, na betaling van de schulden en verkoop van bezitting,
gelijkelijk onder de ingeschreven leden worden verdeeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GUSTO AUTO CLUB
Art. 1 Aansprakelijkheid
De Gusto Auto Club is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel materiële als immateriële
toegebracht aan zich in de garage bevindende personen en/of aan hun goederen.
De leden zijn aansprakelijk voor door het veroorzaakte schade aan G.A.C. eigendommen.
Art. 2 Garage
De garage is toegankelijk voor leden eventueel met hun assistenten, welke geen leden
behoeven te zijn.
De leden zij geheel aansprakelijk voor het gedrag en/of voor schade welke door hun
assistenten wordt aangebracht aan eigendommen van de G.A.C. of aan andere leden.
Art. 3 Openstelling van de garage
‘De openingstijden van de garage worde door het Bestuur geregeld.
De leden zijn verplicht zich te houden aan de door het Bestuur geregelde openingstijden.

Art. 4 Toezicht en veiligheid
Het dienstdoende bestuurslid zal tijdens de openingsuren van de garage verantwoordelijk zijn
voor de goede gang van zaken in de garage wen zijn aanwijzingen zullen door de leden
moetwen worden opgevolgd.
Art. 5 Opslag
De garage mag niet worden gebruikt voor het stallen of opbergen van auto`s en/of onderdelen
daarvan.
Achtergelaten onderdelen of materialen worden eigendom van de vereniging, tenzij deze
duidelijk zijn gemerkt met de naam van de eigenaar.
De maximale opslagtijd is een week en het risico is voor de eigenaar.
Art. 6 Registratie
Ieder lid ontvangt bij inschrijving een “sticker” van de Autoclub, waarop vermeld het
ingeschreven kentekennummer van de auto. Zonder deze sticker worden geen diensten
geleverd. Bij vervanging van de auto dient dit direct te worden gemeld bij het secretariaat.
De oude sticker wordt dan ingewisseld voor een nieuwe. Bij NIET inlevering van de oude
sticker moet opnieuw contributie voor het lopende jaar worden betaald e.e.a. ter beoordeling
van de ledenadministratie.

Art. 6a
Bij te late betaling van de jaarkontributie moet € 5,00 boete worden betaald. i.v.m. de extra
administratieve werkzaamheden.
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Art. 7 Reserveringen
Men heeft uitsluitend recht op een garageruimte n een afsprak met de agendahouder van de
Autoclub.
Zonder afspraak met de agendahouder mag men alleen gebruik maken van de garage met
toestemming van het dienstdoend bestuurslid op de betreffende garage uren.
Art. 8 Onderhoud en reparaties.

De leden kunnen in de grage normale onderhoudswerkzaamheden en reparaties verrichten.
Uitgebreide reparaties worden uitsluitend toegestaan na toestemming van de garageagendahouder.
Het wassen van auto`s in de garage is niet toegestaan.
Art. 8a
Indien in de garage een verkeersgevaarlijke auto wordt geconstateerd, krijgt de eigenaar van
deze auto van het Bestuur een schriftelijke aanzegging om deze auto door een deskundige
instantie te laten keuren. Bij weigering of afkeuring wordt de auto uit de garage geweerd.
Art. 9 Gereedschappen en inventaris
Alleen gereedschappen worden gratis ter beschikking van de leden gesteld. De leden zijn
verplicht, de gebruikte gereedschappen schoongemaakt op de daarvoor bestemde plaats terug
te brengen.
Speciale gereedschappen (dit ter beoordeling van het Bestuur) worden gesepareerd
opgeborgen en met toestemming van het dienstdoende bestuurslid ter beschikking gesteld.
Gereedschappen worden niet uitgeleend buiten de garage.
Voor het zoekraken of beschadigen van gereedschappen kan het betrokken lid
verantwoordelijk worden gesteld.
Ieder lid is verplicht, na garagegebruik, de door hem gebruikte gereedschappen,
vloeroppervlak, brug, etc. schoon op te leveren ter goedkeuring van de dienstdoende
garagecommissaris. Afgewerkte olie dien men inde doorvoor bestemde vaten te deponeren.
Art.10 Verbruiksartikelen
Het Bestuur zal door collectieve inkopen en het maken van afspraken met dealers trachten
voordelige aanbiedingen ten behoeve van de leden te verkrijgen.
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Art.12 Autoverzekeringen

Het Bestuur zal door collectieve contracten trachten de leden voordelige autoverzekeringen
aan te bieden.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de verzekering beëindigd aan het einde van het
verzekeringsjaar.
Art.12a
Ieder nieuw lid dient bij aanmelding aan te tonen, dat zijn/haar auto/motor is verzekerd
volgens de wettelijke normen.
Art.13 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen van het reglement kan slechts geschieden in een Algemene Ledenvergadering
met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement dienen in de garage aanwezig
te zijn en voor ieder lid ter inzake te liggen.
Art.14 Algemeen
In geval, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Aldus vastgesteld oor de Algemene Ledenvergadering dd 16.05.1978.

En aangevuld met art. 8a door de Algemene Ledenvergadering dd 10.06.1982.
En aangevuld met art 6 (aanvulling), 6a en 12a door de Algemene Ledenvergadering dd
03.04.1984.

