Huishoudelijk reglement
RADIO - ELEKTRONICA CLUB SINT-TRUIDEN
Vereniging zonder winstoogmerk

Algemeen
Artikel 1:
§1
Alle leden moeten zich houden aan het huishoudelijk reglement, opgesteld door de
raad van beheer en aan de statuten van RST vzw, vereniging zonder winstoogmerk.
§2
Het huishoudelijk reglement kan te alle tijden door de raad van beheer worden
aangepast. Elk lid ontvangt minstens één week na aanpassing het nieuwe reglement.
Artikel 2:
Officiële mededelingen (nota’s, uitnodiging (algemene) vergadering, enz…) kunnen gebeuren
door een brief, E-mail of rondschrijven.
Toetredingsvoorwaarden
Artikel 3:
Toetredende leden moeten één of meerdere doelstellingen van de vereniging nastreven.
Artikel 4:
Toetredende leden moeten verklaren van onberispelijk gedrag te zijn en vrijgesteld te zijn van
enige vorm van vervolging. Voorlegging van een getuigschrift van goed gedrag en zeden kan
vereist worden.
Artikel 5:
Toetredende leden kunnen na een periode van drie jaar werkend lid worden mits
voorgedragen te worden door twee beheerders. De raad van beheer beslist zonder verhaal
voor de kandidaat en zonder gehouden te zijn deze beslissing te motiveren. Deze beslissing
wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.
Artikel 6:
§1
Alle leden moeten zich jaarlijks inschrijven door het invullen van een
inschrijvingsformulier, waardoor ze voor één jaar lid zijn van RST vzw. Dit formulier moet
voor de start van het volgende jaar worden afgegeven bij de secretaris.
§2
De gegevens van het inschrijvingsformulier worden bijgehouden in een databank. De
gegevens mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De leden beschikken
over een inzage- en correctierecht
Gebruik van materiaal
Artikel 7:
Het materiaal dat eigendom is van de vereniging wordt niet, zonder toestemming van de raad
van beheer, voor persoonlijke doeleinden uitgeleend.
Artikel 8:
Indien het materiaal mits toestemming van de raad van beheer wordt uitgeleend, zal dit slechts
voor de strikt noodzakelijke termijn zijn om de proeven uit te voeren. Het uitgeleend
materiaal moet op de eerstvolgende bijeenkomst terug binnengebracht worden, zodat de
activiteiten van de hobbyclub kunnen doorgaan.

Artikel 9:
Indien materiaal voor een clubactiviteit buiten het lokaal wordt gebruikt zullen er een aantal
verantwoordelijken worden aangeduid.
Activiteiten
Artikel 10:
Activiteiten worden voorgelegd op de maandelijkse ledenvergadering en kunnen na
goedkeuring door de raad van beheer aanvaard worden als clubactiviteit van de vereniging.
De goedkeuring wordt in het verslag van de vergadering genotuleerd.
Niet aanvaarde activiteiten mogen niet in de schoot van de vereniging plaatsvinden.
Gebruik clubstation en roepnaam
Artikel 11:
Uitzendingen met het clubstation dienen te gebeuren met de roepnaam on4rst of on4baf en
niet met een persoonlijke roepnaam.
Artikel 12:
§1
De roepnaam on4rst mag enkel door RST vzw en UBA – RST leden gebruikt worden
in overeenstemming met hun vergunning (bv. HF enkel voor houders van een A-vergunning).
§2
Een tijdelijke verplaatsing van het clubstation moet steeds drie weken op voorhand
door de verantwoordelijke van het clubstation aan het BIPT gemeld worden.
Artikel 13:
§1
De roepnaam on4baf mag enkel door BAFARA leden gebruikt worden en in
overeenstemming met hun vergunning (bv. HF enkel voor houders van een A-vergunning).
§2
Een tijdelijke verplaatsing van het clubstation moet steeds drie weken op voorhand
door de verantwoordelijke van het clubstation aan het BIPT gemeld worden.
AREC
Artikel 14:
Onder AREC verstaan we: Hulpdiensten ondersteunen op het vlak van communicatie en
techniek
Artikel 15:
§1
Leden die wensen deel te nemen aan AREC activiteiten moeten hiervoor een formulier
invullen.
§2
De gegevens van het inschrijvingsformulier worden bijgehouden in een databank. De
gegevens mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De leden beschikken
over een inzage- en correctierecht
Artikel 16:
Tijdens AREC activiteiten houden we ons aan de richtlijnen van de hulporganisatie waar we
onze diensten aanbieden.

