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De onderstaande artikelnummers verwijzen naar de artikelnummers in de statuten. 
 
 

Doel 
 

Ad artikel 2 
De vereniging geeft een clubblad uit, de SAAB bode. Deze verschijnt 5 x per jaar voor leden, donateurs, 
adverteerders en andere autoclubs (in ruil voor hun clubblad). Bestuursleden ontvangen meerdere exemplaren 
om op aanvraag (gratis) te verspreiden.  

 
Lidmaatschap 

 

Ad artikel 5.1 
Bij beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden ook, geschiedt geen restitutie van betaalde contributies.  

Bij verhuizing dienen de leden onverwijld hun nieuwe adres ter kennis te brengen van het bestuur c.q. het 
(bestuurs)lid belast met het actueel houden van de ledenadministratie. Bij verzuim ter zake is het bestuur c.q. de 
vereniging niet aansprakelijk voor het niet door het lid ontvangen mededelingen, oproepen, mailings, SaabBode 
etc. In deze situatie zal een lid zich nimmer kunnen beroepen op restitutie van contributie dan wel 
schadevergoeding. 

Bij door de vereniging georganiseerde evenementen worden gezinsleden van clubleden toegelaten als waren zij 
zelf rechtstreeks lid. Het bestuur kan besluiten de toegang tot dergelijke evenementen ook open te stellen voor 
niet leden in welk geval zij afwijkende voorwaarden aan deze kan verbinden. Zulks zal evenwel nimmer kunnen 
gelden voor bovengemelde gezinsleden. 

Deelname aan clubactiviteiten is voor eigen risico. 

Donateurs zijn geen lid van de vereniging. Het bestuur kan van geval tot geval besluiten donateurs toegang te 
verlenen tot bijeenkomsten van de vereniging. Donateurs ontvangen het verenigingsorgaan en hebben het recht  
de algemene ledenvergadering als toehoorder bij te wonen. 

Leden zijn verplicht zich jegens de vereniging te gedragen als verantwoordelijke. Zo zullen zij zonder in gebreke 
stelling de schade vergoeden die door hun toedoen is ontstaan aan eigendommen van de vereniging of 
eigendommen van hen die ten behoeve van de vereniging enige bijeenkomst organiseren. Zij dienen zich bij 
bijeenkomsten strikt te houden aan de voorschriften van het bestuur of van degene die namens het bestuur belast 
zijn met de organisatie van de desbetreffende bijeenkomst. Zij aanvaarden, dat bij van het voorgaande afwijkende 
gedrag, het bestuur naar bevind van zaken sancties kan opleggen. Leden zullen zonder in gebreke stelling 
goederen van de vereniging die zij onder hun beheer hebben op het eerste verzoek van het bestuur afstaan aan 
het bestuur of door haar aangewezen derden. 

Bij schade aan een lid, overkomen tijdens een bijeenkomst van de vereniging, de reis er heen of de thuisreis na 
afloop, vrijwaart het lid de vereniging en haar bestuursleden van aansprakelijkheid of schade. Leden worden 
geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen alsook de bijzondere reglementen 
die voor een evenement kunnen zijn vastgesteld door het bestuur of door haar aangestelde organisatoren.  
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Geldmiddelen 

 
 
Ad artikel 6 
De tarieven voor contributies, donaties en advertenties  zijn per 08/1/2013 als volgt:  

• Contributies;  
o contributie voor leden  € 30,00   per jaar. 
o voor donateurs (minimaal): € 25,00 per jaar. 

• Bij toetreding tot de vereniging als lid in enig jaar na 1 mei wordt een reductie gegeven van 1/3 deel van 
de contributie; bij toetreding na 1 september wordt een reductie gegeven van 2/3 van de contributie 
waarbij deze bedragen worden afgerond naar boven op hele euro’s. 

• Advertenties:  zie de website. 

ING banknummer NL05 INGB 0003 1145 03. 
Bij opgave in een lopend verenigingsjaar wordt het advertentietarief naar rato van nog te verschijnen nummers in 
rekening gebracht. De plaatsing wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. 
De tarieven worden jaarlijks, op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De tarieven gelden meteen voor 
hetzelfde lopende verenigingsjaar.  

 
 

Bestuur   
 
Ad artikel 7  
Het bestuur bestaat per 6/1/2015 uit de volgende personen:  

• Voorzitter:   vacant 
• Vice voorzitter:   Cor Verkuil 
• Secretaris:   Carin Dinkela 
• Penningmeester:  Harry Bijker 
• Algemeen lid 1:   vacant  
• Algemeen lid 2:   Rico Jalving   
• Ledenadministratie Coby Wouda 
• Hoofdredacteur:  Hans de Vries   
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Rooster van aftreden  
 
Jaarlijks treden bestuursleden af volgens onderstaand rooster: 

 

 

Afgetreden bestuursleden zijn meteen weer herkiesbaar. 
Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding ter grootte van de contributie.  
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Algemene Vergadering 

 
Ad Artikel 11  
De algemene ledenvergadering wordt gehouden rond 8 januari, de laatste productiedag van de SAAB 96 (1980). 

  
 

 
Saab modellen 

 
Ad Artikel 12  
Leden van de vereniging kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd 
van 18 jaar hebben bereikt en die eigenaar zijn van een SAAB model 92, 93, 95, 96, 97 (Sonett), 99 , 90, 900 
Classic en 9000 of affiniteit daarmee hebben. 
 

 
Slotbepalingen 

 
 
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 6 januari 2015 te Dedemsvaart. 
Het vervangt alle eerder gemaakte huishoudelijke reglementen.  
 
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden in een algemene ledenvergadering, indien 
de wijzigingen als zodanig zijn beschreven en in de agenda opgenomen zijn. Een besluit ter zake behoeft de 
gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.  
 


