Statuten en reglementen van de feitelijke vereniging Model Car Collector Friends.
De club startte met een eerste samenkomst op 14.02.89. Het betreft een privé-initiatief zonder een
commercieel doel na te streven.
Het is een feitelijke vereniging geworden van vrienden met het doel elkaar te helpen met de uitbouw van
hun interesses voor hun vrijetijdsbesteding.
Alle contacten met het publiek verlopen in de eerste plaats en hoofdzakelijk in het Nederlands.
Doelstellingen kennis opbouwen en verspreiden in verband met de auto in miniatuur. Daaronder zijn
begrepen het organiseren van tentoonstellingen en ruilbeurzen, kennis van de modelautofabrikanten, de
auto en de autofabrikanten, de kennis en kunde voor de zelfbouw en of ombouw van de
miniatuurmodellen, waarbij de kunststukjes tijdens de vergaderingen ook worden besproken en getoond.
Verder kan de club zich interesseren aan gelijkaardige verenigingen en zijn leden aanzetten tot deelname
aan activiteiten van verenigingen die zich interesseren aan de auto, het vervoer in het algemeen, het
verkeer en aan de miniaturen die deze thema’s behandelen.
Historiek van de vereniging.
Sedert het ontstaan is er gekozen voor terugkerende activiteiten zoals de maandelijkse vergaderingen
met spreker, het uitwisselen van informatie, ruilen en tentoonstellen. De drie voornaamste, langstlopende
en grootste tentoonstellingen zijn steeds ten voordele geweest van andere culturele verenigingen: kasteel
van Laarne, museum voor Volkskunde (huis van Alijn) en ‘miniatuur avontuur’ in het MIAT ten voordele
van het Pedagogisch centrum Wagenschot.
De vereniging geeft ook het clubblad Wieltjes uit, dat 6 maal per jaar verschijnt. Het is een middel om
clubleden, die wegens verschillende redenen niet kunnen aanwezig zijn op de vergaderingen, contact te
laten houden met de hobbyist. Het vermeldt het onderwerp van de spreker, een kort verslag van de
uiteenzetting van de vorige spreker, mededelingen over activiteiten van de club of clubleden, tijdschriften
of boeken, over evenementen, winkels, beurzen en musea, verschillende artikels zoals bouwtips, enz, die
verband houden met de auto in miniatuur of de auto.
De hulp bij de samenstelling van het clubblad, het opstellen van de zaal, de tentoonstelling, de deelname
aan tentoonstelling, het optreden als spreker en dergelijk is vrijwilligerswerk. Het is onbezoldigd, er
worden geen prestaties opgelegd, noch kwantitatief, noch kwalitatief.
Leden en bestuur: Iedereen kan lid worden, zonder beperking van herkomst, geslacht, ouderdom,
woonplaats, ideologische of politieke overtuiging.
Het staat ieder lid vrij zijn ontslag in te dienen of zich kandidaat te stellen voor de raad van bestuur bij een
lid van de raad van bestuur. Zij kunnen hun reeds gestorte lidgeld niet terugeisen. Ook de eventueel, om
een of andere reden, uitgesloten leden en erfgenamen van overleden leden kunnen het lidgeld niet
terugvorderen.
Ieder lid in orde met zijn bijdrage heeft stemrecht op de algemene vergadering, die gaat jaarlijks door in
januari. De uitnodiging wordt vermeld in de agenda van het clubblad. Tijdens deze algemene vergadering
komt een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar, een planning voor het nieuwe werkjaar
en de financiële situatie aan bod. Alle leden mogen voorstellen formuleren voor een betere werking van
de vereniging.
De algemene vergadering is, bij gewone meerderheid van stemmen, bevoegd:
- de statuten te wijzigen;
- de bestuurders te benoemen of af te zetten;
- de begroting en jaarrekening te beoordelen;
- het bedrag van het lidgeld vast te stellen;
- de vereniging vrijwillig te ontbinden en te bepalen aan welke verenigingen het batig saldo toekomt.
De raad van bestuur stelt onderling een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Hun mandaat is geldig voor 1 jaar en vernieuwbaar. De raad van bestuur vergadert tien maal per jaar,
voor of na iedere bijeenkomst van de club en heeft volgende bevoegdheden:
- contacten onderhouden met firma’s, organisaties en verenigingen die van interesse (kunnen) zijn aan
de doelstellingen van de club;
- informatie aanschaffen in overeenstemming met de doelstellingen van de club;
- klein materiaal aanschaffen in overeenstemming met de doelstellingen van de club;
- beslissen over de uitsluiting van leden.

Redenen voor uitsluiting zijn:
- zich niet respectvol gedragen tegenover anderen;
- baldadigheden;
- intoxicatie;
- handelingen uitvoeren welke de goede faam, naam en reputatie van de club en zijn leden zouden
kunnen schaden.
Privacy beleid: de gegevens van de leden worden niet verspreid, zelfs niet aan de leden zelf.
Als iemand coördinaten vraagt, verzoekt de club het gezochte lid zelf de aanvrager te contacteren.
De geregistreerde gegevens komen op de lidkaart van het lid en kunnen op eenvoudig verzoek gewijzigd
worden.
De lidkaart wordt overhandigd na betaling van het lidgeld. Daarmee aanvaardt het lid de statuten en
reglementen van de vereniging.
De ledenlijst, voldoende beveiligd, wordt onmiddellijk aangepast en wordt uitsluitend gebruikt om het
clubblad te versturen en om, met een e-mail, de leden op te roepen voor een volgend evenement.
Enkel de bestuursleden hebben toegang tot de ledenlijst, dit om hun functies te kunnen uitvoeren.
Leden hebben ook inspraak op gegevens en afbeeldingen die hun persoon kunnen betreffen.
Hierbij geven wij gevolg aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens.
De huidige bestuursleden zijn Jacques Declercq voorzitter, verzoekt leden om medewerking als spreker
of om artikeltjes voor het clubblad; Etienne Haaze secretaris, registreert de leden en verstuurt het
clubblad; Vincent Audenaert, penningmeester, organiseert de ruilbeurzen; Kevin Vansteenkiste en Sarra
De Poorter verzorgen de externe contacten, via website, e-mail en facebook.
De zetel is gelegen in de verblijfplaats van de huidige voorzitter, Papenakker 7, 9070 Heusden. Ze kan te
allen tijde naar een andere plaats binnen de actiesector van de vereniging overgebracht worden bij
eenvoudige beslissing van het bestuurscomité.
Lidmaatschap: € 10 voor België, € 15 voor buitenland,
bankrekening MCCF, 9041 Oostakker IBAN = BE02 7370 0301 6440, BIC = KREDBEBB
De inkomsten worden besteed aan de huur van het lokaal en de verzekering, de kosten van een
copycenter en de post voor het clubblad en briefwisseling, de aanschaf van enkele gespecialiseerde
tijdschriften. Het lidmaatschap geeft toegang en/of korting tot alle activiteiten die door de club worden
georganiseerd. De aanschaf en het gebruik van multimedia, evenals verplaatsingskosten zijn ten
persoonlijke titel.
Verzekering: de club heeft een verzekering afgesloten voor schade aan het gebouw en aan het materiaal
van de gemeente. In het lidgeld is enkel het lidmaatschap begrepen, dus geen verzekering van eigen
goederen die worden tentoongesteld of aangeboden. De verzekeringspolis is enkel een verzekering voor
“derden” dus strikt gezien niet voor de leden. In geval van schade zal de familiale van het bewuste lid
moeten gecontacteerd worden.
Contacten:
Jacques Declercq, 0484 273 073, voorzitter.mccf@telenet.be, voorzitter.
Etienne Haaze, 09 345 92 05, huhades@skynet.be, noteert veranderingen van (e-mail)adres.
Vincent Audenaert,09 259 07 76, vincent.audenaert@telenet.be, verzorgt de tafelbespreking van de
ruilbeurs.
Kevin Vansteenkiste en Sarra De Poortere, pr.mccf@proximus.be, externe contacten en webmaster.
Lokaal: Jeugd en Gemeenschap Center, Kerkham 3F, gratis parking via Koedreef, Destelbergen.
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