
ADPC Huishoudelijk Reglement 

 

Harley Owners Group lidmaatschap en naleving HOG Statuten. 

Elk lid van het ADPC dient lid te zijn van de Harley Owners Group, om lid te kunnen zijn van 

het ADPC, zijn lidmaatschapsbijdrage te hebben voldaan aan HOG en ADPC. 

De leden dienen de HOG statuten en het doel van HOG na te leven evenals de statuten en 

het huishoudelijk reglement van het ADPC. 

 

HOG is een apolitieke, familiale en sociaal gerichte vereniging met als het doel het promoten 

van het motorrijden en in het bijzonder het rijden met een Harley-Davidson en zal zich 

alsdusdanig in haar activiteiten aldus gedragen. 

Het chapter zal erop toezien dat de leden de HOG-regels respecteren. 

Elk chapter van HOG dient verbonden te zijn met een plaatselijke Harley-Davidson dealer 

dewelke het recht heeft het chapter te organiseren, het bestuur te benoemen en het 

lidmaatschap te organiseren. Zij zal dit doen in samenspraak met het plaatselijke chapter op 

de door hen overeengekomen wijze. 

Gedragingen van leden 

leden onderling 

Elk lid dient de statuten van HOG en het ADPC na te leven en te respecteren en er zich van te 

onthouden de regels te overtreden of anderen aan te zetten daartoe. 

Elk lid erkent dat het chapter een familiaal gericht, apolitieke en sociaal gerichte vereniging 

uitmaakt, vallende onder de internationale HOG-regels en zal dit karakter benaarstigen. 

Elk lid zal de andere leden respecteren en alsdusdanig respectvol behandelen en er zich van 

onthouden andere leden te beledigen, onheus te behandelen, hen trachten uit te sluiten of 

elke andere gedraging te stellen die tegen het belang van het chapter, haar leden en haar 

doel zijn. 

Elk lid zal er zich van onthouden om het chapter, haar leden, de dealer en haar bestuurders 

in diskrediet te brengen, door haar gedragingen de goede naam en faam van het chapter en 

haar dealer in het gedrang te brengen. 

t.o.v. de dealer 

Elk lid zal zich loyaal opstellen tov de sponsoring-dealer, American Lifestyle Dendermonde. 

Elk lid zal bij eventuele problemen omtrent haar motor, de service of elke betwisting 

omtrent zijn/haar motor zich rechtstreeks richten tot de dealer, wetende dat het chapter 



geen enkele bevoegdheid noch verantwoordelijkheid heeft voor regeling van geschillen van 

dergelijke aard. 

Het chapter is geen belangenorganisatie mbt technische, financiële, of welkdanige 

problemen ook met de dealer en zal zich van elke aldusdanige tussenkomst onthouden. 

Het lid zal er zich van onthouden de dealer in diskrediet te brengen of zijn goede naam en 

faam in het gedrang te brengen, of zich openlijk negatief uitlaten in de handelsinrichting van 

de dealer, en daarbuiten. 

Het lid erkent het belang van de dealer binnen de structuur van HOG en het ADPC. 

Chapterleden zullen aangemoedigd worden alle nieuwe motoren HD of Buell bij de 

sponsordealer aan te kopen gelet op de sponsoring van de dealer. 

Uitzonderingen op deze regel zijn te bespreken bij de sponsor-dealer. 

Chapterleden welke Harley-davidson en/of Bell gerichte producten verkopen, alsook 

werkzaamheden verlenen aan HD of Buell-motoren van commerciële aard zullen uit de ADPC 

Lijst geschrapt worden.  

Richtlijnen tijdens de activiteiten 

Het lid zal de richtlijnen gegeven door de verantwoordelijken van het chapter of de 

organisator(en) van evenementen strikt naleven 

Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen op officiële ritten van het ADPC, gelet op 

het veiligheidsaspect ervan. 

Het chapter is gerechtigd om elk lid uit te sluiten van een activiteit indien haar gedragingen 

de veiligheid van de andere leden in het gedrag brengt of indien haar gedragingen aanleiding 

geven tot geweld, tot het in diskrediet brengen van het chapter, of de aantasting van de 

goede naam en faam van het chapter, dan wel omwille van het niet respecteren van de 

regels zoals bepaald in art. 2 van onderhavig reglement. 

Bij ritten worden de leden verzocht om steeds met een volle benzinetank te starten, en met 

een motorfiets in goede staat. 

Het aanvangsuur van elke rit of activiteit is strikt en enkel de verantwoordelijke van de rit 

kan daarvan afwijken, wat betekent dat elk lid wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn om te 

kunnen deelnemen. 

Elk lid kan voor sommige activiteiten een gast, onder gast zal ook een partner-niet-lid 

worden verstaan, meebrengen, mits waarschuwing ten laatste op de dag zelf van iemand 

van het bestuur en mits hij instaat voor deze gast dewelke de richtlijnen en de regels van het 

ADPC zal respecteren. 

Het ADPC heeft steeds het recht om gasten te weigeren, of activiteiten te organiseren 

uitsluitend voor leden 



Elk lid kan uit het chapter worden gesloten bij inbreuken op de statuten of onderhavig 

reglement. 

Dragen van de clubemblemen 

Elk lid zal gerechtigd zijn om de colours, bestaande uit een zogenaamde “ snor “ met de 

bewoordingen “ ANTWERP DIAMOND PORT CHAPTER “ te dragen. 

Elk lid wordt verzocht om de colours met fierheid te dragen en zoveel als mogelijk de colours 

te dragen op activiteiten waaraan zij deelneemt met de motor of in het algemeen telkens 

hij/zij met de motor een uitstap maakt. 

Elk lid zal trachten de uitstraling van het chapter te bevorderen en zoveel mogelijk 

zichtbaarheid te geven van haar aanwezigheid op evenementen en plaatsen waar hij/zij 

komt.  

Bij ontslag, uitsluiting of ontzetting door een beslissing van de Raad van Bestuur zal het deze 

persoon niet langer gerechtigd zijn om de colours van het Chapter nog langer te dragen. 

Deze persoon zal deze dadelijk verwijderen en geen verdere veruitwendiging ervan nog 

voeren. 

De vereniging is gerechtigd dit verbod af te dwingen met alle middelen van recht gelet op 

haar eigendomsrechten terzake. Het zal de gewone ledenvergadering toekomen om de Raad 

van Bestuur daartoe te machtigen. 

Elk lid erkent dat het chapter is eigenaar van haar logo en de benaming “ Antwerp Diamond 

Port Chapter “, in samenspraak met HOG en is als enige gerechtigd toestemming te geven 

tot gebruik van haar logo en benaming. 

De leden hebben geen recht om het HOG-, of het ADPC-logo te gebruiken voor enige 

commerciëel doel of voor eiegen doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van HOG 

of ADPC, noch dit logo na te maken of te kopiëren. Bij vragen hieromtrent zal het lid zich 

eerst steeds tot het bestuur richten. 

Algemeen  

Huidig reglement omvat het gehele huishoudelijke reglement van ADPC. 

Elk lid verbindt er zich toe dit na te leven en te respecteren. 

Elk lid erkent en aanvaard dat inbreuken op de statuten van het ADPC en onderhavig 

reglement kunnen leiden tot schorsing van het lid, uitsluiting van een activiteit of gehele 

uitsluiting van het lid door het chapter of de sponsoring-dealer. 
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