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Aannamecriteria toegetreden leden VVBHV vzw

1.   Kunnen toegetreden lid worden:

       - Eigenaars of beheerders van vaartuigen van minstens 50 jaar oud en replica's van schepen of 
         scheepstypes uit die periode (aan te tonen met bouwplan, tekening of foto's).

       - De vaartuigen moeten qua uiterlijk beeld overeenstemmen met het vaartuig of vaartuigtype zoals dat er
         minstens 50 jaar geleden uitzag.

       - Het beeld wordt beoordeeld aan de hand van het silhouet (daarbij mogen verhogingen, verlengingen of
         vergrotingen van opbouwen het silhouet van het type niet verstoren) en aan de hand van uiterlijke 
         karakteristieke kenmerken.
         Zo mogen eventuele wijzigingen niet dermate opvallen dat het karakter van het oorspronkelijke vaartuig    
         verstoord wordt.

2.    Procedure:

       - Het kandidaat lid geeft de in het aanmeldingsformulier gevraagde informatie en enkele recente foto's.
         Oude foto's mogen ook ter staving van e.e.a.

       - Het VVBHV-bestuur bekijkt de aanvraag en beslist in eer en geweten in onderlinge overeenstemming.

       - Bij gebrek aan overeenstemming binnen het bestuur wordt de eigenaar gevraagd meer informatie te
         verschaffen over de betwiste items, waarna een nieuwe beoordeling door het bestuur plaatsvindt.

       - Wanneer het kandidaat lid niet akkoord gaat met de beslissing van het bestuur, kan hij nieuw informatie-
         materiaal voorleggen en het bestuur nogmaals vragen de aanvraag te evalueren. 

       - Wanneer er met het bestuur i.v.m. het lidmaatschap niet tot overeenstemming wordt gekomen, kan
         de aanvraag aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorgelegd worden, die definitief beslist 
         met gewone meerderheid van stemmen.

- Volgens de statuten, artikel 7, kunnen toegetreden leden die minstens 1 jaar lid zijn aan de algemene 
ledenvergadering vragen om effectief lid te worden en daarmee stemrecht te verkrijgen in de 
ledenvergadering

Aldus beslist in de bestuursvergadering van 8 oktober 2013 en goedgekeurd door de algemene vergadering van
8 maart 2014.
Alle lidmaatschapsaanvragen na deze datum worden aan de hand van deze criteria bekeken. De schepen die 
voor deze datum werden aanvaard zullen pas opnieuw aan deze criteria worden getoetst bij een nieuwe 
aanvraag tot lidmaatschap, bijv. na verkoop, uitsluiting, beëindiging lidmaatschap, enz.
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