
 

 

 

Huishoudelijk Reglement 

Constructam Caravan Club 

 

De volgende zaken zijn op dit moment geregeld bij huishoudelijk reglement: 

 

Een gezinslid moet minimaal achttien jaar oud zijn, en gekoppeld aan het lid. Ieder lid heeft het recht om (op 

basis van een Constructamcaravan in gemeenschappelijk eigendom) 1 gezinslid in te schrijven. Per lid (caravan) 

kunnen altijd 2 stemmen  worden uitgebracht, waarvan er 1 overdraagbaar is naar het gezinslid; een 

gezinlidmaatschap is kosteloos en biedt dezelfde rechten als een lidmaatschap. 

 

Na aanmelding en acceptatie ontvangt een lid een lidmaatschapsbevestiging. 

 

Lid kunnen worden eigenaren van een caravan van het merk Constructam (volgens typeplaatje). 

 

De caravan die vallen onder artikel 2 van de statuten: 

 

Alle constructams van het type Cornet, Condor, Coral of Comet 

Alle constructams uit de serie "New Generation". 

 

Een hoofdlid is definitief geaccepteerd als de contributie over het lopende jaar is voldaan. Pas dan wordt het 

lidmaatschapsbewijs toegestuurd  

 

Indien Contributie 3 maand achterstallig blijft en nieuwe jaarcontributie op uiterlijk 1 april van het betreffende 

jaar niet is voldaan, wordt toezending van informatie stopgezet en wordt een lid geschorst van het ledengedeelte 

van de site. De vordering op de contributie blijft natuurlijk staan. 

 

De voorzitter leidt de vergadering van de vereniging. 

 

De Vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid. 

 

Taken Secretaris: Notuleren, correspondentie en uitnodigingen en organiseren vergaderingen, 

 

Taken Penningmeester: Beheer gelden, financiële jaarverantwoording, inning betalingen, doen van betalingen en 

bijhouden ledenadministratie 

 

Taken alle bestuursleden: Voorbereiden en bijwonen vergaderingen, informeren van elkaar over en weer, 

inbrengen nieuwe ideeën, coördinatie technische zaken en activiteiten 

 

Bestuursleden zitten drie jaar. Zijn voor een periode van drie jaar herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van 

aftreden op. De Algemene Ledenvergadering besluit over nieuwe herverkiezingen na een periode van zes jaar. 

 

Kascommissie. Ieder jaar blijven 2 leden zitten en wordt 1 nieuw lid voorgedragen 

 

Er kunnen door het bestuur commissies worden ingesteld. 

 

Besluiten in bestuursvergadering bij meerderheid van stemmen. Minimaal de helft plus een van de bestuursleden 

dient aanwezig te zijn. 

 

Secretariaat: 
Jacob-Jan Schouten-van Schagen 
Dijksterweg 1 
9978 TB Hornhuizen 
e-mail: secretariaat@constructamcaravanclub.com 
tel.: 0595- 481510 

 



Algemene Leden Vergadering een maal per jaar minimaal: Notulen vorige vergadering, jaarverslag, 

exploitatierekening, balans en verslag kascommissie, decharge, contributievaststelling, donateursbijdrage, 

benoeming kascommissielid, bestuursverkiezing, werkplan en begroting 

 

Blanco en verkeerd uitgebrachte stemmen ongeldig in alle vergaderingen 

 

Stemming over zaken mondeling en over personen schriftelijk. 

 

Bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid, herstemmen over de 2 hoogste kandidaten. Daarna 

staking > lot. 

 

Beroep naar aanleiding royement > schriftelijke stemming op basis tweederde aanwezigen 

 

Verplichting leden tijdens evenementen: Schade toegebracht aan vereniging en anderen vergoeden, houden aan 

het evenementvoorschriften, bestuur op de hoogte houden van de caravan die men in eigendom heeft, 

 

Ereleden en leden van verdienste: op voordracht bestuur en/of leden aan de Algemene Leden Vergadering, 

 

Leden ontvangen een exemplaar statuten en HHR  

 

Contributie, voorwaarden en advertentiekosten: 

 

De contributie voor de Constructam Caravan Club bedraagt € 30,00 per kalenderjaar. Eenmalig wordt een 

inschrijfgeld betaald van € 7,00; 

 

Ieder hoofdlid heeft het recht om 1 gezinslid aan te melden. Het gezinslid heeft dezelfde rechten als het hoofdlid. 

Ieder lid krijgt 2 stemmen. Een hoofdlid kan desgewenst 1 van zijn of haar 2 stemmen overdragen aan een 

gezinslid. Het gezinlidmaatschap is kosteloos. 

 

Donateurs betalen minimaal € 10,00 per kalenderjaar. Donateurs kunnen deelnemen aan evenementen. Indien zij 

een Constructamcaravan gebruiken kunnen zij meedoen aan weekenden tegen betaling van een door het bestuur 

vastgestelde meerprijs per evenement. Indien zij van een andersoortige caravan gebruik maken regelen zij zelf 

een plaats op de camping, op een andere plaats dan de afgesproken gereserveerde plaatsen, en kunnen dan vrij 

deelnemen aan de geplande activiteiten. 

 

Niet-leden met een Constructamcaravan kunnen maximaal 2 keer deelnemen aan de geplande activiteiten. Indien 

er sprake is van een gelimiteerd aantal deelnemers gaan leden voor. Niet leden betalen per evenement een door 

het bestuur vastgestelde toeslag op het geldende tarief. Indien men tijdens dit evenement besluit lid te worden, 

worden deze gelden verrekend met de lidmaatschapskosten. 

 

Indien leden uit eigen initiatief evenementen willen organiseren, dienen zij dit te overleggen met de 

activiteitencoördinator uit het bestuur. 

 

Advertenties op de website in de rubriek "Gevraagd" worden gratis geplaatst. 

 

Advertenties op de website in de rubriek "Aangeboden" worden gratis geplaatst indien de vraagprijs ligt onder de 

€ 50,00 

 

Advertenties op de website in de rubriek "Aangeboden" worden voor niet-leden geplaatst tegen betaling van € 

4,50 (1 foto inbegrepen). 

 

Advertenties in de rubriek "Aangeboden" zijn de eerste 14 dagen uitsluitend voor leden ter inzage en worden 

daarna op het algemene gedeelte van de site geplaatst  

 

Alle advertenties worden na 2 maanden van de site verwijderd 


