HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2021

1.1 Elk lid dient kennis te nemen van de RACO statuten. Deze zijn ter
inzage in de kantine aanwezig.
1.2 Dit reglement vervangt alle voorafgaande huishoudelijke reglementen
en afspraken.
1.2.1 Op voordracht van het RACO bestuur kunnen de reglementen per
direct worden gewijzigd.
1.2.2 De wijzigingen worden schriftelijk gemeld door middel van e-mail en
publicatie op de RACO website.
1.3 RACO bevordert in het bijzonder het uitoefenen van de radiografische
modelautosport. Dit omvat het bouwen van, en het rijden met modelauto`s
alsmede het organiseren van wedstrijden.
1.3.1 De wedstrijdkalender wordt in het begin van het lopende seizoen
bekend gemaakt.
1.4 Het perceel.
1.4.1 Onder het perceel wordt verstaan het SUL terrein voorzien van het
circuit, de opstallen, omgeven door een afscheiding.
1.4.1.1 Op het perceel dient men te allen tijde zich te kunnen legitimeren.
1.4.2 Het betreden van het SUL perceel geschied op eigen risico.
1.4.2.1 De RACO / SUL is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing
van eigendommen.
1.4.2.2 Het parkeren dient te gebeuren op het SUL terrein (of op door de
SUL ander aan te geven plaatsen)
1.4.3 Onderhoud en staat van het terrein dient door de leden te worden
verzorgd en gewaarborgd.
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1.4.4 De aanwezigen hebben bij het verlaten van het terrein de
eindverantwoordelijkheid voor het afsluiten van deuren, ramen, de
toegangspoort en verlichting.
1.5 Rijtijden
1.5.1 Uitsluitend leden mogen doordeweeks en in het weekeinde gebruik
maken van het circuit. Deze is toegankelijk met de door de SUL verstrekte
sleutels.(borg plichtig)
1.6 Vermiste voorwerpen
1.6.1 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de kantine.
1.7 De kantine.
1.7.1 De kantine is geopend wanneer de beheerder of de door hem
aangewezen persoon/ personen aanwezig zijn.
1.7.2 Betaling van de consumpties geschiedt uitsluitend contant of door
pinbetaling (voorkeur pin).
1.8 Milieuvergunning
De RACO houdt zich aan de bepalingen zoals gesteld in de
milieuvergunning afgegeven aan de SUL.
1.8.1 Brandstofauto`s hebben een tijdslot waarbuiten niet gereden en
motoren gestart mogen worden. Rijden en starten mag men van 08:00 tot
22:00 uur op maandag tot en met zondag.
1.8.2 De geluidsproductie dient de maximale grens zoals wordt gesteld in
het NOMAC reglement niet te overschrijden.
1.8.3 Elektrisch aangedreven auto`s hebben geen tijdslot waarbuiten niet
gereden mag worden.
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1.8.4 Leden dienen zich na het rijden altijd af te melden via het formulier
(rijden zonder beheerder) op de website.
1.8.5 Wanneer er wordt gereden met de tijdklok is het eerste kwartier voor
de brandstof, het 2de kwartier voor de elektro, het 3de kwartier voor de
brandstof en het 4de kwartier voor de elektro.
1.8.6 Wedstrijden kunnen alleen verreden worden wanneer aan de NOMAC
en of TAMIYA cup reglementen voldaan is. Voor de SEC en OFF-Road
wedstrijden voorziet het wedstrijdreglement.

1.9 Lidmaatschap en contributie.
1.9.1 Voor 2021 is de contributie vastgesteld op € 125 (Senior inclusief
NOMAC bijdrage) of €12,50 per maand bij maandelijkse incasso en € 95 of
€9,50 per maand bij maandelijkse incasso (Junior tot 16 jaar inclusief
NOMAC bijdrage) per jaar. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10
1.9.2 De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk middels
het RACO inschrijfformulier zoals op de website of is verkrijgbaar in de
kantine.
1.9.3 Het lidmaatschap is aanvaard na ontvangst van de eerste betaling.
1.9.4 Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk voor 1
december van het lopende verenigingsjaar.
1.9.5 Wanneer men lid is bij de RACO wordt verwacht dat men minimaal 2
dagdelen vrijwilligerswerk verricht.
1.10 Gastrijders.
1.10.1 Gastrijders welke lid zijn bij een club welke lid is van de NOMAC of
gelieerde buitenlandse organisatie dienen zich vooraf aan te melden bij de
kantine aan de bar indien de beheerder aanwezig is.
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1.10.2 Gastrijders mogen tegen een tarief van € 15 gebruik maken van het
circuit. Na het betalen van de € 15 aan de bar wordt er een gastrijderspas
verstrekt die ingeleverd dient te worden aan het einde van de dag.
1.10.3 Wanneer gastrijders gebruik willen maken van de RACO faciliteiten
is dit in eerste instantie toegestaan voor maximaal 3 keer hierna dient de
gastrijder lid te worden van de RACO.

1.11 Werkzaamheden en dienstverleningen.
1.11.1 Verleende werkzaamheden verricht door leden of bestuursleden ten
gunste van de RACO geschieden op vrijwillige basis en kunnen niet in
rekening worden gebracht.
1.11.2 Ontwerpen (Ideeën, tekeningen, schema`s, teksten, software, etc)
verricht of geleverd aan de RACO zijn vrij van eigendomsrechten of het
zogenaamde merkenrecht/auteursrecht. Indien dit niet gewenst is of indien
reeds een merkenrecht/auteursrecht bestaat dan dient men dit schriftelijk
bij de secretaris te melding voor dat tot aanleveren van ontwerpen wordt
overgegaan.
1.12 Eigendommen van de RACO die in bruikleen aan leden of
bestuursleden zijn verstrekt dienen op verzoek van de RACO of bij
beëindiging van het lidmaatschap te worden geretourneerd.
1.12.1 Onder RACO eigendommen wordt verstaan goederen, apparatuur,
gereedschappen sleutels en materialen alsmede publicaties, logo`s foto`s,
administratieve gegevens, uitslagen en kopieën hiervan.
1.12.2 Het gebruik door of overdracht van: correspondentie, logo`s foto`s,
administratieve gegevens, software aan derden is niet toegestaan zonder
toestemming van het bestuur.
1.13 Onkostendeclaraties
1.13 Onkostendeclaraties. Uitgaven verricht namens de RACO gelden
alleen met voorafgaande toestemming van een bestuurslid. Declaratie vindt
uitsluitend plaats na overleg van de nota.
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1.14 Het publicatiebord.
1.14.1 Het publicatiebord dient uitsluitend voor club en wedstrijd
mededelingen.1.14.2 Het plaatsen van particuliere gevraagd/te koop
mededelingen is uitsluitend voorbehouden aan RACO clubleden, met dien
verstande alleen hobby gerelateerde advertenties. Mededeling dient te zijn
voorzien van datum, naam en adres. Mededeling uit hoofde van een bedrijf
zijn niet toegestaan op het bord.

1.15 Gedragscode.
1.15.1 Een ieder die zich naar het oordeel van het bestuur schuldig maakt
aan handtastelijkheden, fysiek of mondeling geweld, zaken die de RACO /
SUL negatief beïnvloeden en waaruit schade kan ontstaan, en/of het
misbruik van alcohol en/of middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden of die
om andere fysieke of psychische redenen niet bekwaam kan worden
geacht voor het besturen van een modelauto wordt onmiddellijk verzocht
zich te verwijderen van het terrein.
1.15.2 Het bestuur kan jegens deze rijder aanvullende maatregelen
(Schorsing, Royering) nemen.
1.15.3 Een clublid is verantwoordelijk voor het gedrag en acties van zijn of
haar gasten / helper.
1.15.4 Auto`s dienen zo netjes mogelijk geparkeerd te worden.
1.15.5 De aanwezige inventaris dient zorgvuldig voor het passende doel
gebruikt te worden en in zodanige staat achter gelaten te worden, dat het
voor de volgende gebruiker zonder enige belemmering weer gebruikt kan
worden.
1.15.6 Andermans eigendommen mogen nimmer zonder toestemming van
de eigenaar gebruikt worden.
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1.16 Milieubepalingen.
1.16.1 Elke rijder is verplicht lege brandstofblikken/jerrycans, spuitbussen
body,s en andere milieubelastende materialen mee naar huis te nemen.
1.16.2 Als het overige huisafval dient voor vertrek uitsluitend in de
aanwezige vuilcontainers gedeponeerd te worden.
1.16.3 Tafels en andere gebruikte faciliteiten dienen schoon en gereinigd
van olie/vet en brandstof achtergelaten te worden.
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1.17 CORONA MAATREGELEN
1.17.1 Alle leden dienen te allen tijde zich te houden aan de Corona
maatregelen opgelegd aan de SUL door de veiligheidsregio Utrecht.
1.17.2 Het dragen van een mondmasker is verplicht op het gehele terrein
van de SUL.
1.17.3 Wanneer een lid zich niet houdt aan de door de veiligheidsregio
opgelegde maatregelen zal er na 1 mondelinge dan wel schriftelijke
waarschuwing door een bestuurslid een terreinverbod opgelegd worden
voor de periode van 1 maand.
1.17.4 Bij geconstateerde overtreding anders dan door een bestuurslid, bij
een ander lid verzoeken wij dit lid om hiervan melding te maken bij het
bestuur.
1.17.5 Bij constatering van een overtreding door een BOA kan en zal het
SUL terrein per direct gesloten worden.
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