
Doctor A. Ariënsstraat 7
7221 CA Steenderen

tel. +31 (0) 575 450509
informatie@citroencontact.nl

Citroën Contact is een orgaan gericht op samenwerking en informatie uitwisseling tussen Citroën
clubs onderling en richting Citroën Nederland.
Bij Citroën Contact zijn Citroën gerelateerde clubs en enkele organisaties aangesloten. Daar we af
en toe vragen krijgen van clubs die overwegen zich bij ons te willen aansluiten, hebben we hier
geformuleerd welke procedure we daarvoor hanteren en aan welke voorwaarden een toekomstige
kandidaat zou moeten voldoen. Kortom een structuur voor aansluitverzoeken.

Aansluiting bij Citroën Contact.

Citroën Contact is een orgaan gericht op samenwerking en informatie uitwisseling tussen Citroën
clubs onderling en richting Citroën Nederland.
Primair is Citroën Contact dus gericht op Citroën clubs.
Er zijn echter ook organisaties die met hun doelstelling en activiteiten zeer dicht bij de Citroën
clubs staan. Het heeft dan voor zowel hen als voor de Citroën clubs een meerwaarde met deze
organisaties warme banden te onderhouden. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn
CitroMobile, CitroExpert, Le Citron Pressé en stichting ICCCR 2016.
Om deze reden verdelen we de aansluitingen bij Citroën Contact in twee categorieën: Citroën
clubs en organisaties. Verschil tussen de twee categorieën uit zich in wel of geen stemrecht
tijdens de bijeenkomsten.

Clubs:

Voorwaarden voor aansluiting voor clubs:

- De club is Citroën gerelateerd;
- De club functioneert aantoonbaar tenminste een jaar zelfstandig;
- De club heeft geen commercieel oogmerk (*);
- De club is onafhankelijk van organisatie’s met een commercieel oogmerk (*);
- De club kent een structuur, die belangstellenden in staat stelt zich aan te sluiten, zoals
lidmaatschap, registratie bij een forum of belangstellenden lijst; Deze structuur kent tenminste 20
deelnemers (*);
- De club beschikt over een communicatieorgaan met deze deelnemers, zoals clubblad, website of
e-mail nieuwsbrief (*);
- De club kent een organisatiestructuur met verantwoordelijken cq mensen die aangesproken
kunnen worden op het reilen en zeilen van de club, zoals bijvoorbeeld een bestuur; Deze structuur
kent tenminste 2 deelnemers.

Procedure van aansluiting:

Een Citroën club die meent aan deze voorwaarden te voldoen en zich wil aansluiten bij Citroën
Contact kan een verzoek hiertoe richten aan het bestuur van Citroën Contact.
Bij dit verzoek voegt deze club de volgende informatie:
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- waarom de club meent te voldoen aan de aansluitvoorwaarden;
- aard en doelstelling van de club en de club activiteiten;
- hoe lang de club bestaat;
- relatie tussen de club en andere organisaties;
- bestuurssamenstelling;
- voor wie de club open staat en hoe en
- indien de club qua aard of doelgroep een overlap kent met een al bestaande en aangesloten club
beargumenteert de club waarom er ruimte is voor een aparte club.

Op grond van deze aanvraag en antwoorden op mogelijke vervolgvragen zal het bestuur van
Citroën Contact beoordelen of de club voldoet aan de voorwaarden voor aansluiting.
Als hier aan voldaan wordt zal de club worden aangesloten en worden uitgenodigd zich bij de
komende vergadering met alle aangesloten Citroën clubs voor te stellen.
Als de club niet aan de aansluitvoorwaarden voldoet, zal de club hiervan met redenen omkleed
bericht krijgen (˚).

Organisaties:

Een organisatie die wel een commercieel oogmerk heeft en/of niet beschikt over een (ruim
genoeg) structuur voor aansluiting van belangstellenden, kortom, een organisatie die aan één of
meerdere van de hierboven met (*) aangemerkte aansluitvoorwaarden niet voldoet, kan een
verzoek indienen zich als organisatie aan te sluiten bij Citroën Contact. Bij dit verzoek
beargumenteert zij welke meerwaarde voor de Citroën clubs deze aansluiting zou hebben.
Het bestuur van Citroën Contact zal een dergelijk verzoek beoordelen.
Als hier positief over besloten wordt zal de organisatie worden aangesloten en worden
uitgenodigd zich bij de komende vergadering met alle aangesloten Citroën clubs voor te stellen.
Als hier negatief over besloten wordt, zal de organisatie hiervan met redenen omkleed bericht
krijgen (˚).

Beroep:
(˚) Een club of organisatie wiens verzoek tot aansluiting is afgewezen door het bestuur van
Citroën Contact, kan hiertegen in beroep gaan bij de hiervoor ingerichte beroepscommissie.
Beroep kan, met redenen omkleed, ingediend worden tot een maand na dagtekening van de
afwijzing genoemd bij (˚).
De uitspraak van de beroepscommissie is voor zowel aanvrager als het bestuur van Citroën
Contact bindend.
De beroepscommissie regelt zelf haar werkzaamheden, procedures en termijnen.
Per 17 november 2012 zijn in de beroepscommissie benoemd: Rob de Bas, Robin Visser en
Michel Coenen.

Vastgesteld op 17 november 2012, tijdens een vergadering met alle clubs.
Citroën Contact.


