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Titel 1 – Naam en zetel.
De vereniging word genoemd Electric Radio Controlled Car Federation afgekort ERCCF met als
webadres www.erccf.be , vereniging zonder winstoogmerk.
Het secretariaatadres is: Paaphoek 34 8450 Bredene.
Alle briefwisseling gebeurd naar het secretariaatadres.

Titel 2 – Duur en Doelstelling
De vereniging word opgericht voor onbepaalde duur.
De vereniging is een organisatie met als doel aangesloten clubs en mensen die de rc-autosport
uitoefenen samen te brengen door evenementen te organiseren en gezamenlijke reglementen op te
stellen voor de aangesloten clubs.
De vereniging ERCCF kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen en kan ter uitvoering van dit doel bepaalde fondsen
inzamelen.
De vereniging ERCCF kan haar medewerking verlenen of belangstelling stellen in elk initiatief met een
gelijkaardig doel als her hare.
De vereniging ERCCF kan participeren in of fusie aangaan met andere verenigingen of rechtspersonen
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vereniging ERCCF kan haar activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland uitoefenen.
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.

Titel 3 – Leden en Erkende clubs
De vereniging ERCCF telt toegetreden leden en erkende clubs.
De leden betalen een lidmaatschap vastgesteld door de Raad van bestuur en worden aangesloten
door aan erkende club of vereniging.
De Erkende clubs betalen een lidmaatschap vastgesteld door de Raad van bestuur.
Leden zijn natuurlijke personen.
Erkende clubs zijn Feitelijke verenigingen of vzw.

Rechten en plichten van de Leden
Elk lid heeft het recht kennis te nemen van alle geschreven stukken van de vereniging ERCCF, de
inzage dient volgens afspraak verleend te worden binnen de veertien dagen na aanvraag, kopijen
nemen kan geweigerd worden.
Elk lid kan verplicht worden de algemene vergadering bij te wonnen als vorm van getuige en heeft
geen stem in de bevoegdheden van de algemene vergadering.
Elk lid stemt in met alle reglementen van het ERCCF bij aanvraag van het lidmaatschap.
Elk lid verbindt er zich er toe het jaarlijks lidgeld te betalen opgesteld door de Raad van bestuur.
Elk lid is niet verplicht actief deel te nemen aan de werking van de vereniging ERCCF.
Elk lid is niet verbonden tot de verbintenissen die de vereniging ERCCF aangaat.

Rechten en plichten van de Erkende club
Een Erkende club stemt in met alle reglementen van het ERCCF bij aanvraag van zijn erkenning.
Elke Erkende club verbindt er zich er toe het jaarlijks lidgeld te betalen opgesteld door de Raad van
bestuur.
Een Erkende club is niet verplicht om zijn leden lid te maken van het ERCCF.
Bij het inrichten van een race dient de Erkende club zich te houden aan het rijgeld opgelegd door de
Raad van bestuur.
Een Erkende club heeft het recht om een afgevaardigde te sturen naar de algemene vergadering en
heeft inspraak bij het opstellen van de racereglementen, klassen en evenementen.

Titel 4 – Toelating , Uitbreiding, uitsluiting, Bijdragen
Iedere rechtspersoon en club die lid wenst te worden kan dit doen via het ledenformulier, te vinden
op de website van het ERCCF.
Elk lid dient wel aangebracht te worden via een erkende club of vereniging.
De Leden en Erkende clubs zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door
schriftelijk hun ontslag in te dienen bij der raad van bestuur.
Met een twee derde meerderheid van stemmen door de raad van bestuur kan er beslist worden over
het uitsluiten van een lid of erkende club, de Raad van bestuur kan ook een lid schorsen voor een
door hen opgelegde periode en dient dit niet te verantwoorden, bij het schorsen of uitsluiten van
een lid of erkende club kan deze geen aanspraak maken op terugvordering van een gedeelte of het
volledige betaalde bedrag noch op een schadevergoeding.
Alle leden en erkende clubs betalen jaarlijks een jaarlijkse en ondeelbare bijdrage in de
werkingskosten van de vereniging, het bedrag van deze bijdrage wordt jaarlijks door de Raad van
bestuur vastgesteld.

Titel - Algemene vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit de raad van bestuur en een afgevaardigde van elke
erkende club.
Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur horen:
- Wijziging van de statuten

- Benoeming en afzetting van de bestuurders
- De uitsluiting van de leden
- De ontbinding van de vereniging
- Goedkeuring van de begroting en jaarrekeningen en eenzijdig beëindigen van de verbintenis met
een club of vereniging.
Tot bevoegdheden van de raad van bestuur en de afgevaardigde van de erkende clubs horen:
- Bespreking en goedkeuren van de klassen.
- Bespreking en goedkeuren van de race reglementen.
Als er geen overeenkomst kan bereikt worden zal de raad van bestuur de beslissing zelf nemen.
De algemene vergadering wordt minimaal één maal per jaar gehouden, de plaats, datum en uur
wordt bepaald door de raad van bestuur en vermeld op de website van het ERCCF, alsook zullen alle
erkende clubs per mail op de hoogte gebracht worden.
Tijdens de algemene vergadering zal de vereniging verslag uitbrengen over haar activiteit(en)
gedurende het voorbije jaar.
Telkens als het belang van de vereniging ERCCF dat vereist, kan de raad van bestuur een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moet tevens bijeengeroepen worden op
uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van een van de leden van de raad van bestuur en gericht aan alle
leden van de raad van bestuur door fax of brief of email tenminste 10 dagen vooraf en dienen de
dringende agendapunten te bevatten die men wil bespreken.
Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Elk bestuurslid en afgevaardigde van een erkende club beschikt over een stem.
Van elke algemene vergadering word een verslag opgemaakt en op de website geplaatst.

Titel 6 – Raad van bestuur
De vereniging ERCCF wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten
hoogste zeven bestuurders, verkozen op de algemene vergadering. Deze bestuurders worden
gekozen uit de stichters en/of leden die minstens vijf jaar lid zijn en in regel zijn met hun bijdrage. De
termijn van de mandaten van de inrichters is van onbepaalde duur, de termijn van de mandaten van
de leden die zetelen in de raad van bestuur is een jaar. Uittredende bestuurders kunnen zich
herkiesbaar stellen. Hun kandidatuur dient zich schriftelijk ingediend worden op het secretariaat ten
minste één maanden voor de algemene vergadering.
Overgangsbepaling : tijdens de eerste vijf werkingsjaren kan op de algemene vergadering op vraag
van de raad van bestuur een bestuurder benoemen die nog geen vijf jaar lid is van de vereniging
ERCCF.
Leden die bestuurder worden zijn ten allen tijde door een algemene vergadering afzetbaar.
De raad van bestuur duid in zijn midden functies uit van voorzitter, secretaris, penningmeester en
eventueel nog andere. Alle bestuurders voeren hun mandaad gratis uit.
De stichtende leden zijn gemachtigd over de fondsen ten gunste van de vereniging in ontvangst te
nemen en te gebruiken in functie van de vereniging ERCCF.

De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op. Elke persoon die zich aansluit of een
racelicentie neemt bij ERCCF is verondersteld kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de
reglementen van het ERCCF.

Titel 7 – Financieel Beleid
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december, rekeningen en begrotingen worden, door
bemiddeling van de penningmeester, door de raad van bestuur voorbereid en ter goedkeuring
voorgelegd op de algemene vergadering.

Titel 8 – Ontbinding en Vereffening
De ontbinding en vereffening van de vereeniging kan enkel op de algemene vergadering en door
goedkeuring van de voorzitter, secretaris en penningmeester.

