HUISHOUDELIJK REGLEMENT
NEDERLANDSE AUTOSPORT BOND

1. INLEIDING
Dit huishoudelijk reglement (hierna HHR) van de vereniging statutair gevestigd te Lelystad,
kantoorhoudende Maarten Rossaartpad 35, 3813 CV Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 39068118 (hierna: de NAB) bevat nadere
uitvoeringsbepalingen op de Statuten van de NAB. In rangorde is het HHR ondergeschikt aan de
Statuten. Het HHR mag niet in strijd zijn met de Statuten. Conform artikel 24 van de Statuten dient dit
HHR vastgesteld te worden door de algemene ledenvergadering van de NAB. Een notariële akte is niet
vereist. Dit geldt ook voor eventuele latere wijzigingen van het HHR.

2. NADERE UITWERKING
In dit HHR worden conform de statuten van de NAB nader uitgewerkt:

•

register ledenadministratie en (privacy) regels (art. 4 lid 3 Statuten)

Bij het aangaan van het NAB-lidmaatschap of aanvrage van een licentie worden persoonsgegevens
alsmede handtekening en eventuele andere gegevens gevraagd, zoals medische gegevens. Deze
worden door het bestuur van de NAB verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten en het uitvoeren van het bepaalde in de statuten van de NAB, dit HHR en de
wedstrijdreglementen. Deze persoonlijk gegevens wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en niet aan derden buiten de door de NAB gesanctioneerde autosporten bekendgemaakt,
tenzij zulks op grond van een wettelijk voorschrift is vereist dan wel de aanvrager middels akkoord op
de statuten en dit HHR heeft ingestemd, zoals dat het NAB bestuur bevoegd is om deze gegevens ten
behoeve van de rechtspraak aan de NOSP ter beschikking te stellen.

•

licenties (art. 4 lid 6 onder b Statuten)

Zonder ontvangst van de verschuldigde licentiekosten en zonder het uitdrukkelijk akkoord van de
aanvrager met de statuten, dit HHR, algemene voorwaarden van toepassing op de aanvrage alsmede
de reglementen die van toepassing zijn op de wedstrijden waarvoor de licentie wordt aangevraagd,
wordt de licentie aanvrage door de NAB niet in behandeling genomen.
Het bestuur van de NAB heeft het recht om genoemde voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zullen voor de ingangsdatum van die voorwaarden op haar website bekend worden
gemaakt in pdf-formaat.
Middels indiening van de aanvrage bij de NAB onderwerpt de aanvrager zich aan de rechtspraak van
de stichting NOSP, waaraan de aanvrager ook onderworpen blijft bij verlening van de licentie.
De prijzen van licenties worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De prijzen zijn verschuldigd bij
in behandeling nemen van de aanvrage tot licentie, ongeacht of de aangevraagde licentie wordt

verleend. Bij afwijzing van de aanvrage zal de reden aan de aanvrager worden bekendgemaakt. Tegen
dit afwijzende besluit staat geen beroep of andere voorziening open.

•

toelating van leden (art. 6 Statuten)

Het bestuur beslist omtrent toelating van leden, aangeslotenen of acceptatie van donateurs. Ingeval
van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

•

verzekeringen (art. 8 lid 3 Statuten)

Het bestuur is belast met afsluiten van een collectieve WA- en een Ongevallenverzekering ten behoeve
van door de NAB gesanctioneerde wedstrijden. Op dergelijke verzekeringsproducten zijn beperkingen
en uitsluitingen van toepassing.

•

jaarlijkse bijdrage (art. 8 lid 4 Statuten)

De leden en aangeslotenen zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door het
bestuur van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld,
die een verschillende bijdrage betalen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
voor het gehele boekjaar verschuldigd en is deze niet terugvorderbaar.

