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HUISREGLEMENT VESPA CLUB MAASMECHELEN AZZURRI  

Over ons  

De Vespa Club Maasmechelen AZZURRI is een officiële club , ontstaan in 2006 

en aangesloten bij de federatie « Vespa Club België VZW ».   

Op de jaarlijkse algemene vergadering van de federatie, die plaatsvindt in 

oktober/november van elk werkjaar wordt de kalender vastgelegd voor het 

komende jaar. Hier wordt ook bepaald op welke datum dat wij onze eigen rallye moeten 

organiseren. 

Via de VCB kan een lid ook deelnemen aan internationale bijeenkomsten, o.a. Vespa World Days , 

etc…mits voorinschrijving die gecommuniceerd en geregeld wordt via en door de voorzitter en zijn 

bestuur. Meer info op www.vespaclub.be   

Wij zijn ook lid van BEHVA (Belgian historic vehicle Association), elk lid heeft het recht mits bijdrage 

van een surplus op het normaal lidgeld om hier ook lid van te worden. Meer info over voordelen en 

voorwaarden op https://www.bfov-fbva.be   

Art.1 Lid worden?  

• Iedereen met een passie voor de Vespa is van harte welkom in onze club.  

• Wij zijn gericht op actieve leden, dwz. dat ieder lid in het bezit moet zijn van een Vespa en 

ook effectief meerijdt naar minstens 3 rallye‟s volgens de kalender van het VCB.  

• Personen die op het moment van inschrijving bij een andere Vespa club aangesloten zijn.  

• Door lid te worden van VCMM AZZURRI ontlast elk lid het bestuur van VCMM AZZURRI van 

elke verantwoordelijkheid in geval van een ongeval of schade veroorzaakt door zichzelf of 

derden op de openbare weg van en naar het clublokaal, privé terrein of tijdens een 

clubactiviteit.  

• Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van VCMM 

AZZURRI.  

• De aansluiting gebeurt automatisch na goedkeuring van onze voorzitter en het ondertekenen 

van het inschrijvingsformulier en nadat het lidgeld betaald is. Uitzonderlijk en na 

goedkeuring kan het lidgeld gestort worden op de rekeningnr. van VCMM AZZURR rek.nr.  

BE07-6528-3403-3566.  

• Om lid te worden van VCMM AZZURRI moet worden voldaan aan de voorwaarden van het 

lidmaatschap.  

Art.2 Voorwaarden van het lidmaatschap.  

§1 Voor de Vespa‟s dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd inzake de vereiste 

wettelijke papieren zoals rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en een geldende 

verzekering.  

§2 De Vespa moet in degelijke staat en conform de Belgische wetgeving zijn en of de wetgeving van 

het land waarin de activiteit (deels) plaatsvindt, en dit zonder een gevaar of hinder te vormen voor 

de andere leden en weggebruikers.  
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§3 Elk lid respecteert de verkeerswetgeving zoals beschreven op 

http://www.wegcode.be/wetteksten   

§4 In het bezit zijn van een scooter van het merk Vespa.   

 

§5 Minstens deel te nemen aan 3 officiële rallye‟s.  

§6 Het aankopen van een clubjas of clubhesje. De clubjas ook te dragen tijdens de ritten en officiële 

rallye‟s of evenementen georganiseerd door het bestuur van VCMM AZZURRI.  

§7 Personen die in een andere Vespa club lid zijn, vanwege onenigheid uit een club gestapt of 

uitgesloten werden, zijn niet toegelaten.  

§8 Een Vespa rijder die nog geen clublid is, mag ten hoogste twee keer „proberen‟ door een rit mee 

te maken als vrije deelnemer maar moet dit melden aan het aanwezige bestuur. Dit is geheel op 

eigen risico, VCMM AZZURRI kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke 

vorm ook. De vrije deelnemer geniet ook niet van eventuele voordelen die een betalend clublid 

geniet. Vanaf de derde keer wordt van de vrije deelnemer verwacht dat hij zich dan clublid maakt.  

Art.3 De inschrijving:  

De inschrijvingen gebeuren in ons clublokaal op vastgelegde dagen, het lidgeld dient contant betaald 
te worden dit om eventuele vertragingen te voorkomen. Het lid zal een betaalbewijs ontvangen. 

Door het lidgeld te betalen, en het inschrijvingsformulier te ondertekenen gaat het lid automatisch 

akkoord met de clubreglementen en toelatingsvoorwaarden.  

Het lidgeld bedraagt 30 € per persoon. Na betaling en registratie van een nieuw lid wordt een 

lidkaart in de mate van het mogelijke snel geleverd. Door het feit dat we een officiële Vespa club zijn 

dienen wij de inschrijvingen van de leden door te sturen naar de federatie voor 31 januari van het 

lopende kalenderjaar. Dan kunnen de gepersonaliseerde lidkaarten snel via Vespa Club België VZW 

worden geregeld. Ieder ingeschreven lid is dus ook automatisch lid van “Vespa Club België VZW” 

Na deze periode vraagt Vespa Club België VZW tijd tot einde maart.  

Art.4 De uitsluiting:  

Dit betreft het recht van het bestuur om iemand te weigeren of uit te sluiten:  

1. Het bestuur van VCMM AZZURRI heeft het recht om aanvragen voor het lidmaatschap te 

weigeren of eenzijdig te annuleren.  

2. Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd, kan het bestuur van 

VCMM AZZURRI een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten van 

VCMM AZZURRI zonder terugbetaling van het lidgeld.  

3. Bij wangedrag, agressief gedrag of opruiend taalgebruik of wanneer een lid schade 

berokkent al dan niet opzettelijk  aan de club of één van zijn leden, zal dezelfde sanctie 

worden uitgevoerd zoals beschreven in punt 2.  
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4. Personen die bij een andere Vespa club omwille van disciplinaire redenen uitgesloten zijn, 

worden niet toegelaten. 

Art.5 Extra kosten.  

Om deel te nemen aan bepaalde rallye‟s en evenementen van andere clubs of internationale 

federaties kan het voorkomen dat er inschrijvingsgeld wordt gevraagd. Het bedrag en wijze van 

betaling is afhankelijk van de plaatselijke organisatie en wordt in onze club geregeld door de 

voorzitter en secretaris.   

Op rallye‟s van de clubs wordt er verwacht dat wij inschrijven voor de rit van de dag, vaak is 

hiervoor een betaling voor nodig. Het kan dat dit door een bestuurslid in orde gebracht wordt en 

hiervoor, voor de rit het bedrag ophaalt bij de aanwezige leden. Voor het eventuele restbedrag 

zullen er dan consumptiebonnen gekocht worden en onder de leden verdeeld worden. Wij VCMM 

AZURRI zullen altijd inschrijven voor een rit en verwachten van onze leden hetzelfde. 

De wijze van betaling is hier via overschrijving. Indien op voorhand gecommuniceerd kan door het 

bestuur gekozen worden voor contante betaling.  

Deze info wordt tijdig gecommuniceerd, via mail, website of persoonlijk.  

  

Art.6 Verzekering  

Elke rijder is gebonden door zijn verplichte eigen verzekering zoals de wet dit in België voorziet als 

hij op de openbare weg komt. In wezen geldt de eigen verzekering als er iets gebeurt.   

Art.7 Beeldmateriaal  

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan VCMM AZZURRI om beeldmateriaal vastgelegd op de 

activiteiten openbaar te gebruiken. Dit kan via de website, sociale media, in druk of op andere wijze.  

Nuttige info.  

1. Het bestuur :  

 Voorzitter:           Carlo Angeli (carlo.angeli@telenet.be)  

 Ondervoorzitter:   Piero Usai (piero.usai@telenet.be) 

 Secretaris: Serge  Iustini (serge.iustini@gmail.com)  

 Penningmeester:  Pasquale Di Leo  (pasquale.dileo@belgacom.net) 

 Commissaris:       Jean-Pierre Huskens (jph59@hotmail.com) 

 

2. Clublokaal :  

Nino‟s Sport Café  

Kolenmijn Limburg Maaslaan 2  (Voetbalstadion Patro Eisden)  

mailto:pasquale.dileo@belgacom.net
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3630 Maasmechelen  

Dit is ook de vertrekplaats voor alle evenementen, tenzij anders aangegeven. Wekelijkse 

samenkomst van de leden op elke zondagvoormiddag. De consumpties zijn voor eigen rekening. 

3. Media:  

Website:   

 www.vespaclubmaasmechelen.be  

 www.vespaclubmaasmechelen.com  

 www.vcazzurri.be  

 www.vcazzurri.com  

 www.vespistiunited.be  

 www.vespaclubazzurri.be  

 www.vespaclubazzurri.com  

Facebook:  

 https://www.facebook.com/VespaclubmaasmechelenAzzurri/   

  

4. Gekende kosten: (*verplicht)  

  

 Lidmaatschap: €30/jaar (club en federatie)*  

             Surplus BFOV: €5/jaar  
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