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HUISHOUDELIJK

REGLEMENT

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "MON", zij ontleent deze naam aan de afkorting van Motorsport
Organisatie Nederland De vereniging heeft haar zetel in Utrecht en houdt kantoor te Cuijk.
Artikel 2
Ten aanzien van de leden, ereleden en begunstigers zal er een register worden bijgehouden, waarin het
volgende zal worden vermeld:
A: Ten aanzien van de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, die lid van MON zijn:
- naam van de vereniging;
- namen van de leden van het Dagelijks Bestuur;
- zetel en correspondentieadres van de vereniging;
- aantal leden van de vereniging, steeds naar de stand van 1 januari van enig kalenderjaar;
- recht op aantal vertegenwoordigers in de Algemene Leden Vergadering.
B: Ten aanzien van de natuurlijke personen:
- naam, voornamen, geboortedatum;
- adres;
- het tijdstip, waarop men lid is geworden;
- het tijdstip, waarop het lidmaatschap is geëindigd;
- de reden waarom het lidmaatschap is geëindigd;
- de naam van onder sub A bedoelde vereniging waarvan men lid is.
C: Ten aanzien van de begunstigers:
- naam, voornamen;
- adres;
- het tijdstip waarop men begunstiger is geworden;
- het tijdstip, waarop men opgehouden heeft begunstiger te zijn;
- de reden van beëindiging.
Artikel 3
De Algemene Leden Vergadering kan leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt, benoemen tot erelid. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een
meerderheid van 4/5 van de uitgebrachte geldige stemmen.
Ereleden zijn geen jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd.
Artikel 4
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. In het bestuur zijn de volgende functies te vervullen:
voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen tevens het Dagelijks Bestuur.
Het rooster van aftreden is als volgt:
1e jaar: voorzitter
2e jaar: secretaris
3e jaar: penningmeester.
Artikel 5
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, of zo spoedig mogelijk, nadat
2 bestuursleden daartoe tot de voorzitter een zo nodig schriftelijk verzoek hebben ingediend met
opgave van de te behandelen onderwerpen.
In een bestuursvergadering moet tenminste de helft van de zittende bestuursleden aanwezig zijn.
3

Datum 01-12-2015

Artikel 6
Het bestuur kan, indien zij dit nodig acht, de voorzitter van de door haar volgens het bepaalde in artikel
12 van de Statuten benoemde commissie ter vergadering uitnodigen, deze voorzitter heeft slechts een
adviserende stem.
Artikel 7
De voorzitter van het bestuur of het bestuurslid dat hem vervangt is verantwoordelijk voor de
handhaving van de Statuten en Reglementen, alsmede voor de uitvoering van de besluiten, die door het
bestuur of de Algemene Leden Vergadering worden genomen.
Artikel 8
De secretaris is verantwoordelijk voor de ingekomen en uitgaande stukken, voor het archief en voor het
bewaren van de notulen van elke bijeenkomst, hetzij die worden gehouden door hemzelf of door een
ander lid, daartoe door de voorzitter aangewezen.
Van het verhandelde in elke bijeenkomst worden door de secretaris notulen gehouden, die aan alle
belanghebbenden worden verzonden en in de eerstvolgende bijeenkomst worden vastgesteld, waarna ze
worden ondertekend door Voorzitter en Secretaris.
Uiterlijk in de maand juni brengt hij een jaarverslag uit.
Het ledenregister wordt door de secretaris bijgehouden.
Artikel 9
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en zorgt, dat jaarlijks bij het bestuur de begroting
en de rekening en verantwoording met de bijbehorende stukken worden ingediend.
De rekening en verantwoording van het afgelopen jaar wordt door de penningmeester uiterlijk in de
maand april van het lopende jaar ingediend. De begroting voor het daarop volgende jaar wordt door de
penningmeester uiterlijk in de maand april van het lopende jaar ingediend.
In de Algemene Ledenvergadering wordt een Kascommissie van drie leden benoemd om de rekening en
verantwoording van het Bestuur na te zien.
De commissie brengt in de hiervoor bedoelde Algemene Leden Vergadering verslag uit. De leden van de
commissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. Volgens rooster treedt jaarlijks het langst
zitting hebbende lid af.
De Algemene Ledenvergadering behoudt onverminderde bevoegdheid om op andere wijze in de
benoeming van een Financiële commissie te voorzien. De penningmeester kwiteert voor de ontvangsten,
houdt nauwkeurig boek en geeft daarvan, zowel als van alle andere bescheiden betrekking hebbend op
zijn beheer, inzage aan het bestuur zo vaak dit verlangt wordt.
Artikel 10
Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens een verzoek in tot
toelating tot de vereniging Motorsportorganisatie Nederland (MON). Indien de vereniging of
rechtspersoon als lid van de vereniging is toegelaten, is de vereniging of rechtspersoon tevens
toegelaten als lid van de VBM, tenzij het bestuur van de VBM toelating tot het lidmaatschap van de MON
weigert binnen een maand na het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging. In dat
geval is de vereniging gehouden het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging te
beëindigen.
Leden verenigingen worden conform artikel 4 lid 4 van de Statuten verdeeld in 5 categorieën, genaamd
A, B, C, D en E).
Een bondswedstrijd is een motorcrosswedstrijd, die wordt verreden tijdens de MON competitieperiode
van 1 maart tot 1 november, met uitzondering van de door MON vastgestelde zomerstop.
Een jeugdmotorcross wedstrijd is een bondswedstrijd, maar telt niet mee als 1e of 2e Nationale wedstrijd.
De openingscross heeft de status van bondswedstrijd en kent dezelfde kosten en regelingen als een
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Nationale wedstrijd.
Leden categorie A: Motorcrossverenigingen met een vast circuit
Leden, in bezit van een vast wedstrijd- en/of trainingscircuit kunnen lid zijn onder de volgende
voorwaarden:
1. Jaarcontributie wordt bij ALV besluit vastgesteld.
2. Het lid ontvangt desgewenst bijstand tijdens contacten met gemeenten en andere instanties tot een
maximum van 8 uren op jaarbasis. Indien meer ondersteuning gewenst wordt, dan is dit i.o.m. het
bestuur van MON mogelijk.
3. Het bestuur van de club kan aanspraak maken op een door de MON afgesloten collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, mits de aanvraagformulieren hiervoor ingediend zijn en de
contributie betaald is.
4. Een lid heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering.
5. Een lid ontvangt 3 gratis bestuurderskaarten.
6. Het clubsecretariaat ontvangt een gratis bondsblad.
7. Het clubsecretariaat kan aanvragen voor start- en trainingsbewijzen en off-roadpassen verzorgen
voor haar leden.
8. Het clubsecretariaat kan dekkingsbewijzen voor club- en regiowedstrijden aanvragen.
9. De wedstrijdkosten worden bij ALV besluit vastgesteld.
10. De club ontvangt per georganiseerde bondswedstrijd 2 (twee) WA - verzekeringsbewijzen gratis.
Leden categorie B: Motorcrossverenigingen zonder een vast circuit
Leden, niet in bezit van een vast wedstrijd- en/of trainingscircuit kunnen lid zijn onder de
volgende voorwaarden:
1. Jaarcontributie wordt bij ALV besluit vastgesteld.
2. Het lid ontvangt desgewenst bijstand tijdens contacten met gemeenten en andere instanties tot een
maximum van 8 uren op jaarbasis. Indien meer ondersteuning gewenst wordt, dan is dit i.o.m. het
bestuur van MON mogelijk.
3. Het bestuur van de club kan aanspraak maken op een door de MON afgesloten collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering , mits de aanvraagformulieren hiervoor ingediend zijn en de
contributie betaald is.
4. Het lid heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering.
5. Het lid ontvangt 3 gratis bestuurderskaarten.
6. Het clubsecretariaat ontvangt een gratis bondsblad.
7. Het clubsecretariaat kan aanvragen voor start- en trainingsbewijzen en off-roadpassen verzorgen
voor haar leden.
8. Het clubsecretariaat kan dekkingsbewijzen voor club- en regiowedstrijden aanvragen.
9. De wedstrijdkosten worden bij ALV besluit vastgesteld.
10. De club ontvangt per georganiseerde bondswedstrijd 2 (twee) WA - verzekeringsbewijzen gratis.
Leden categorie C: Overige motorsportverenigingen
Leden, die jaarlijks in de gelegenheid zijn motorsportevenementen , niet zijnde motorcross
evenementen te organiseren kunnen lid zijn.
Dit betreft de navolgende takken van motorsport:
a.
Classic motorsport
b.
Grasbaan motorsport
c.
Off Road/ Enduro
d.
Supermoto
e.
Circuit wegrace
f.
Moto Ghymkhana
g.
Bromfietsen
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h.

Elektro bikes

De voorwaarden:
1. Jaarcontributie wordt bij ALV besluit vastgesteld.
2. Het lid ontvangt desgewenst bijstand tijdens contacten met gemeenten en andere instanties tot een
maximum van 8 uren op jaarbasis. Indien meer ondersteuning gewenst wordt, dan is dit i.o.m. het
bestuur van MON mogelijk.
3. Het bestuur van de club kan aanspraak maken op een door de MON afgesloten collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering , mits de aanvraagformulieren hiervoor ingediend zijn en de
contributie betaald is.
4. Het lid heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering.
5. Het lid ontvangt 3 gratis bestuurderskaarten.
6. Het clubsecretariaat ontvangt een gratis bondsblad.
7. Het clubsecretariaat kan aanvragen voor start- en trainingsbewijzen en off-roadpassen
verzorgen voor haar leden (onder voorwaarde van het geschrevene in artikel 17).
8. De wedstrijdkosten worden bij ALV besluit vastgesteld
Leden categorie D: Regio Noord-Oost, provincie Zeeland en overige door bestuur te bepalen
Leden, die zich boven de A 15 bevinden en in de provincie Zeeland, kunnen lid zijn onder de
volgende voorwaarden:
1. Jaarcontributie wordt bij ALV besluit vastgesteld.
2. Het lid ontvangt desgewenst bijstand tijdens contacten met gemeenten en andere instanties tot een
maximum van 8 uren op jaarbasis. Indien meer ondersteuning gewenst wordt, dan is dit i.o.m. het
bestuur van MON mogelijk.
3. Het bestuur van de club kan aanspraak maken op een door de MON afgesloten collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, mits de aanvraagformulieren hiervoor ingediend zijn en de
contributie betaald is.
4. Het lid heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering.
5. Het lid ontvangt 1 gratis bestuurderskaart.
6. Het clubsecretariaat ontvangt een gratis bondsblad.
7. Het clubsecretariaat kan aanvragen voor start- en trainingsbewijzen en off-roadpassen verzorgen
voor haar leden.
8. Het clubsecretariaat kan dekkingsbewijzen voor club- en regiowedstrijden aanvragen.

Leden categorie E: Trainingsleden motorcross
Leden, die geen MON wedstrijden organiseren, maar wel beschikken over
trainingsmogelijkheden, kunnen lid zijn onder de volgende voorwaarden:
1. Jaarcontributie wordt bij ALV besluit vastgesteld.
2. Het lid ontvangt desgewenst bijstand tijdens contacten met gemeenten en andere instanties tot een
maximum van 8 uren op jaarbasis. Indien meer ondersteuning gewenst wordt, dan is dit i.o.m. het
bestuur van MON mogelijk.
3. Het bestuur van de club kan aanspraak maken op een door de MON afgesloten collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, mits de aanvraagformulieren hiervoor ingediend zijn en de
contributie betaald is.
4. Het lid heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering.
5. Het lid ontvangt 1 gratis bestuurderskaart.
6. Het clubsecretariaat ontvangt een gratis bondsblad.
7. Het clubsecretariaat kan aanvragen voor start- en trainingsbewijzen en off-roadpassen verzorgen
voor haar leden.
8. Het clubsecretariaat kan dekkingsbewijzen voor club- en regiowedstrijden aanvragen.
6

Datum 01-12-2015

Artikel 11
De jaarlijkse contributie wordt bij de behandeling van de begroting vastgesteld. In het algemeen wordt
deze contributie ineens betaald aan het begin van het boekjaar. Bij bijzondere situaties is het MON
bestuur bevoegd een afwijkende contributie vast te stellen.
Voor nieuwe leden geldt het volgende, de nieuwe vereniging betaalt het 1ste jaar een gereduceerde
contributie van 50% van de categorie van indeling, met het minimum van de contributie van categorie E.
Artikel 12
Onder ingekomen stukken worden uitsluitend verstaan die stukken die schriftelijk zijn ingediend op het
bondsbureau uiterlijk 4 weken voordat de Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden.
Deze stukken worden met de agenda aan de verenigingen gezonden.
Artikel 13
De bestuursleden van de aangesloten leden vertegenwoordigen de leden in de Algemene Leden
Vergadering van de MON.
Artikel 14
Voor onder meer de onder artikel 12 bedoelde werkzaamheden kan de organisatie beschikken over het
bondsbureau van Motorsport Organisatie Nederland (MON), dat onder leiding van een directeur
functioneert.
Artikel 15
Clubs die 25, 40, 50, 60, 75 of 100 jaar bestaan, hebben in het jaar van hun jubileum een beschermde
status op de kalendervergadering van december.
Deze clubs dienen hun voorkeur aan te geven op de ALV van september.
Artikel 16
Wijzigingen van dit reglement worden door het bestuur voorgesteld, zij worden behandeld in de
Algemene Leden Vergadering.
De wijzigingen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Wijzigingen treden in werking op de dag nadat zij door de Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld.
Artikel 17
Leden in de categorie C kunnen alleen start - en of trainingsbewijzen aanvragen in hun tak van sport.
Een start- of trainingspas is alleen geldig in 1 discipline.
Off the Road ritten worden v.w.b. de licentie gelijk gesteld met de cross. NIET wat betreft het technisch
reglement.
Een club wordt geacht activiteiten te ontplooien, indien niet zal de club door het MON bestuur
aangesproken worden.
Aldus aangepast en vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering gehouden d.d. 24-09-2015
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