HUISHOUDELIJK REGLEMENT Y.V.C.N.
HET FUNCTIONEREN VAN DE TOERCOMMISSIE BINNEN DE Y.V.C.N.
1. DE TOERCOMMISSIE.
De toercommissie is een werkgroep binnen de Y.V.C.N., die zich bezighoudt met het organiseren van
evenementen t.b.v. de Y.V.C.N. De toercommissie functioneert onder gedelegeerde bevoegdheid van het
bestuur. De leden van de toercommissie zijn lid van de YVCN. Deze personen zijn leden van de Y.V.C.N. Ieder
toercommissielid neemt in principe minimaal 1 jaar zitting in de toercommissie.
Een bestuurslid onderhoud de contacten tussen bestuur en toercommissie. Binnen de toercommissie zal één
persoon de contactpersoon zijn naar het bestuur. De toercommissie kan de organisatie van een evenement
delegeren. De verantwoording blijft echter bij de toercommissie. De toercommissie werkt volgens de protocollen:
a: het organiseren van een motortreffen en
b: het uitzetten van een route en het maken van een routebeschrijving

1.1 BUDGET TOERCOMMISSIE.
Jaarlijks zal op 1 april een bijdrage vanuit de algemene geldmiddelen van de vereniging worden toegekend aan
de toercommissie. De hoogte van deze bijdrage zal via mail of correspondentie worden meegedeeld aan de
toercommissie. De bijdrage voor het fonds toercommissie is door het bestuur vastgesteld op EUR 4,50 per
hoofdlid en EUR 2,30 per duolid. De peildatum voor het aantal leden is op 1 april van ieder nieuw jaar. Bijzondere
evenementen zijn die evenementen die buiten de reguliere evenementen (toertochten en weekenden) om
georganiseerd worden. Alle transacties betreffende bijzondere evenementen lopen via de penningmeester van de
Y.V.C.N.
De contactpersoon houdt zich bezig met de financiën binnen de toer-commissie. Hij legt verantwoording af aan
het bestuur van de Y.V.C.N. In uitzonderlijke gevallen kan door de contactpersoon schriftelijk en met omschrijving
van redenen bij het bestuur een aanvulling op de kosten van een evenement worden aangevraagd. Deze
aanvragen worden binnen het bestuur besproken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om een aanvraag af te
wijzen. Een toercommissielid ontvangt jaarlijks een onkostenvergoeding van 30,00 euro.

1.2 VOORINSCHRIJVING.
In principe is deelname aan een clubweekend slechts mogelijk na voorinschrijving. De voorinschrijving is pas
geldig indien voor het verlopen van de voorinschrijvingsdatum het voorinschrijvingsgeld ontvangen is. Het is
mogelijk om bij voorinschrijving het totale bedrag te voldoen.

1.3 TERUGBETALINGSREGELING.
Tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het clubweekend kan een lid zijn voor-inschrijvingsgeld terugvragen.
Na dit tijdstip is het terugbetalen van voorinschrijvingsgeld ter beoordeling van het bestuur.

1.4 ONKOSTENVERGOEDINGEN.
De maximale kosten voor het organiseren van een toertocht bedragen de gemaakte brandstofkosten. Maximale
vergoeding bedraagt 50,00 euro voor het organiseren van een weekend.

2.1 HET BESTUUR.
Het bestuur zal alle relevante informatie uit bestuursvergaderingen aan de contactpersoon van de toercommissie
doorgeven.

3.1 SLOTBEPALING.
3.1.1
3.1.2

In alle gevallen waarin dit gedeelte van het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van
de Y.V.C.N. na overleg met de toercommissie.
In alle gevallen waarin dit gedeelte van het huishoudelijk reglement verandering behoeft, dienen de leden
op de ledenvergadering goedkeuring te geven.
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