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Huishoudelijk reglement EUROAVIA Oostende vzw  
Wanneer een nieuw lid overgaat tot betaling van het lidgeld stemt het nieuw lid in 
met de bepalingen die omschreven staan in het huishoudelijk reglement en de 
statuten van de vzw. Vanaf het moment dat een nieuw lid overgaat tot betaling van 
het lidgeld zal het een volwaardig lid worden en vanaf dan vernoemd worden als 
lid. Een lid kan zijn lidmaatschap afsluiten door een schriftelijke mededeling aan de 
raad van bestuur. Dit kan via elektronische post of schrijven.  

Ieder lid is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanbrengt tijdens activiteiten. 
De vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die door leden 
aangericht wordt aan derden. De schade houdt zowel materiële schade als 
lichamelijke als geestelijke schade in.  

Na betaling van het jaarlijkse lidgeld is het lid verzekerd voor lichamelijke 
ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De polis van deze 
verzekering kan ingekeken worden op aanvraag van een lid aan de Raad Van 
Bestuur.  

Wanneer een lid zich inschrijft voor een activiteit en niet komt opdagen, zonder 
annulering, zal de volledige deelnameprijs betaalt moeten worden. Een uiterste 
annuleringstermijn zal voor elke activiteit duidelijk meegedeeld worden. In geval 
van overmacht (ziekte, overlijden...) zal bovenstaande regel niet van toepassing zijn. 
Bij overlijden of bij ziekte met doktersbriefje zal de activiteit niet aangerekend 
worden aan het lid. Als er geen doktersbriefje wordt binnengebracht zal er maximaal 
50% van de deelnameprijs worden terugbetaald.  

Het lidgeld dient uiterlijk 14 dagen na het inschrijven betaald te worden. Dit kan via 
overschrijving op het rekeningnummer van de vzw, of door cash betaling aan een 
bestuurslid. Bij een cash betaling ontvangt het lid een bewijs van betaling. Tot de tijd 
dat het lidgeld betaald is een nieuw lid nog geen volwaardig lid van de vzw en dus 
ook nog niet verzekerd via de vzw. Als een nieuw lid mee op activiteit gaat en nog 
niet betaald heeft, zal deze dus niet verzekerd zijn via de vzw en het document van 
‘Activiteit voor externe persoon’ moeten tekenen  

Als een persoon wilt toe treden tot het bestuur, kan deze zich kandidaat stellen voor 
een functie via een elektronische post of schrijven. Een persoon die zich kandidaat 
wilt stellen voor een bestuursfunctie moet een lid zijn van de vzw en zal gevraagd 
worden zich voor te stellen aan het bestuur. Hierbij zal hij ook moeten vertellen wat 
hij voor de vzw wilt betekenen en wat hij/zij zich zit doen binnen de vzw.  
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Tijdens de activiteiten, met nadruk op (bedrijfs)bezoeken, dient elk lid zich naar 
behoren te gedragen en respect te hebben voor de gids en het bedrijf. Indien het lid 
zich niet naar behoren gedraagt, zal deze door een lid van bestuur van de vzw of 
door een afgevaardigde van de plaats waar de activiteit plaats vindt worden 
verwijderd van het terrein.  

Als een lid tekenen vertoont van intoxicatie of druggebruik zal deze geweigerd 
worden van de activiteit zonder terugbetaling van de deelnameprijs. Als er tijdens 
een activiteit alcohol gedronken wordt zal de verzekering bij een ongeval niet tussen 
komen en zal het lid zelf de kosten dragen van het ongeval.  

 
 


