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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

O.V.C.C – OostVlaams Computer Centrum vzw 
 

Artikel 1: WERKENDE LEDEN 

 
Gewone leden kunnen na een jaar lidmaatschap hun kandidatuur stellen om als werkend lid van het 
O.V.C.C. op te treden. Daartoe dienen zij een mondelinge of schriftelijke aanvraag te richten aan een 
der leden van de Raad van bestuur. 

 
Over deze aanvraag zal de Raad van bestuur beraadslagen en zij zal slechts aanvaard worden indien 

een gewone meerderheid bij de stemming bereikt wordt. 
 
Een werkend lid wordt geacht zich in te zetten voor de club, waaronder wordt verstaan regelmatig 

aanwezig te zijn en een helpende hand toe te steken op de samenkomsten, aanwezig te zijn op de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering, waar ze de leden vertegenwoordigen en op andere activiteiten 
vb. opendeurdagen, etc. 

  
Werkende leden zijn gemachtigd de algemene ledenvergadering bij te wonen en deel te nemen aan 
de stemmingen. 

 

Artikel 2 : LIDGELDEN 

 
Nieuwe  leden  betalen  hun  lidgeld  ten  laatste  voor  de  3de vergadering die zij wensen bij te 
wonen. 
Zij die hun lidmaatschap wensen te vernieuwen voor een nieuw werkjaar, (kalenderjaar) betalen hun 

lidgeld in de loop van de maand januari van het nieuwe werkjaar. 
De betaling van het lidgeld geschiedt door overschrijving op de bankrekening  van  het  O.V.C.C.  en  

met  de overschrijvingsformulieren die daarvoor ter beschikking gesteld worden. 
 In het bedrag van het lidgeld wordt onderscheid gemaakt tussen een gewoon lid en een medelid 
(familiaal lid). Een medelid dient familie te zijn van het gewone lid en dient onder hetzelfde dak te 

wonen van het gewone lid. 
Gewone leden betalen een lidgeld van €30,00 per werkjaar. Medeleden betalen de som van €10,00. 
Buiten het jaarlijkse lidgeld wordt er per bijgewoonde samenkomst een bijdrage van €2,00 per gezin 

gevraagd. 

 

Artikel 3: LIDKAARTEN 
 

Elk lid welke het jaarlijkse lidgeld voor het lopende kalenderjaar betaald heeft, ontvangt een lidkaart 
met daarop vermeld het lidnummer, naam en voornaam en jaartal.  

 
Op vertoon van deze lidkaart krijgt men bij onze hoofdsponsor VDH-soft een korting. 

 

Artikel 4: SAMENKOMSTEN 

 
Op de wekelijkse samenkomsten dient IEDEREEN zich spontaan aan te melden om zijn/haar 
wekelijkse bijdrage te betalen. 
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Artikel  5: LOKAAL 

 
De leden en kandidaat leden worden erop attent gemaakt dat de vergaderruimte en alle andere in 

gebruik zijnde lokalen tijdens een vergadering, cursus of andere bijeenkomst zo rein mogelijk dienen 
te worden gehouden. 

 

Artikel 6: CURSUSSEN 

 
Enkel leden van het O.V.C.C. kunnen deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde 

cursussen. 
Voor cursussen kan door het O.V.C.C. een inschrijvingsgeld gevraagd worden. Dit inschrijvingsgeld is 
onafhankelijk van het lidgeld en de wekelijkse bijdrage. 

Cursussen kunnen bijkomende kosten vergen die niet in het inschrijvingsgeld en wekelijkse bijdrage 
berekend zijn. 

 

Artikel 7: APPARATUUR 

 
Voor het gebruik van de apparatuur welke eigendom is van het O.V.C.C., dienen de leden zich te 
richten naar de voorschriften van het bestuur. 
Op de computersystemen van het O.V.C.C. mag zonder toestemming van het bestuur geen 

verandering aan de configuratie en netwerkinstellingen gebeuren en/of mag geen software 
geïnstalleerd en/of verwijderd worden. 
 

O.V.C.C. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hard- en software meegebracht door de 
leden. Alsook voor de gedane wijzigingen aan het meegebrachte computermateriaal door leden van 
het O.V.C.C. 

 
 

Artikel 8: BESTANDEN en SOFTWARE 
 
Het is ten strengste verboden illegale kopies van software te maken of te verhandelen. Alsook 

het ten strengste verboden is illegale bestanden of software te downloaden en te 
installeren. 
 

 


