Saab Historic Rally Team
(verder te noemen SHRT of stichting)

Donateurschap
1. Het donateurschap staat open voor ieder die zich als donateur van stichting
SHRT heeft aangemeld en de verschuldigde minimum donatie en evt. entreegeld
heeft voldaan, tenzij het dagelijks bestuur anders beslist en daarvan binnen een
maand na de aanmeldingdatum schriftelijk bericht geeft aan de aanmelder.
2. Het donateurschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal één jaar
met een stilzwijgende verlenging, telkens voor een jaar. De donatieperiode loopt
jaarlijks van 1 januari t/m 31 december van datzelfde jaar. Donateurs die zich na
1 juli van het lopende jaar aanmelden kunnen voor dat jaar volstaan het voldoen
met de helft van de minimale donatie.
3.Donateurs dienen zich te conformeren met de statuten, het huishoudelijkreglement, en
de alg.voorwaarden. Exemplaren hiervan zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.
4.Donateurs dienen beschikking te hebben over een automobiel van het merk
Saab dat voldoet aan de eisen voor het rijden van nationale en internationale
klassieke rally’s of deelgenoot te zijn van een equipe die gebruik maakt van een
automobiel van het merk Saab die voldoet aan voornoemde voorwaarden.
5.Het donateurschap eindigt per direct als er sprake is van wanbetaling, een
bijzonder royement uitgesproken door het bestuur en geaccrediteerd voor de
meerderheid van de andere donateurs.
Het donateurschap eindigt bij overlijden.
Bij het beëindigen van het donateurschap dienen uitgereikte teamuitingen te
worden ingeleverd bij het secretariaat, ook als dit verkregen is met een eigen
bijdrage van betreffende donateur.
6. Het minimum verplichte jaarlijkse donatiebedrag wordt bepaald door het
bestuur tenzij er een verhoging van meer dan 50% van het geldende
donatiebedrag wordt geheven. In dat geval zullen de donateurs met meerderheid
van stemmen hun akkoord moeten geven.
7. Donateurs dienen bij voorkeur lid te zijn van Saab Club Nederland
8.Bij verhuizing dienen donateurs dit per omgaande te melden aan het
secretariaat. Het bestuur is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van
convocaties, geschriften, e-mail of berichten via andere communicatie middelen.
De donateur kan zich nimmer beroepen op restitutie van donatiegelden of
schadevergoeding.
9. Donateurs zijn jegens het SHRT, zijn bestuur en mede donateurs verplicht zich
te gedragen als verantwoordelijke. Zij zullen zich zonder in gebreke stelling de
schade vergoeden die door hun toedoen is ontstaan aan eigendommen van de
stichting of eigendommen van hen die ten behoeve van de stichting enige
bijeenkomst organiseren.Zij dienen zich bij bijeenkomsten strikt te houden aan
de voorschriften van het bestuur of van degenen die namens het bestuur belast
zijn met de organisatie van desbetreffende bijeenkomst. Zij aanvaarden dat bij

van het voorgaande afwijkende gedrag het bestuur naar bevind van zaken
sancties kan opleggen.
10. De donateur vrijwaart de stichting en haar bestuursleden van elke
aansprakelijkheid of schade.
11. Donateurs worden geacht de statuten, het huishoudelijk reglement en de
alg. voorwaarden te kennen alsmede de bijzondere voorwaarden en reglementen
die voor een evenement kunnen zijn vastgesteld door het bestuur of door
betreffende organisatoren.
12.Donateurs dienen bij elk evenement correct te gedragen en de stichting niet in
diskrediet te brengen.
13. Het bestuur van de stichting zal éénmaal per jaar een algemene donateurs
vergadering uitschrijven waarin verslag wordt gedaan en verantwoording worden
afgelegd van activiteiten en financiën van het achterliggende kalenderjaar en zal
een begroting samenstellen voor het komende kalenderjaar. De
activiteitenkalender voor het komende kalenderjaar zal in samenwerking met de
op de algemene donateurs vergadering aanwezige donateurs worden
samengesteld.
Sponsoren
14. De Stichting is kan voor een betere financiële en stoffelijke basis een beroep
doen op sponsoren. Giften van sponsoren geven geen rechten, echter in goed
overleg met het bestuur zal van een tegenprestatie sprake kunnen zijn.
15.Sponsoren hebben geen stemrecht en kunnen geen inspraak hebben in beleiden bestuurszaken van de stichting.
Bestuur
16. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bijeen. Met inachtneming van
het voorgaande komt het bestuur bijeen zo dikwijls de voorzitter of ten minste
twee bestuursleden zulks wensen. De vergaderingen staan onder leiding van de
voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door een
uit de bestuurleden te kiezen vice-voorzitter. Deze heeft, als hij in functie is
dezelfde rechten en verplichtingen als de voorzitter.
17. Beslissingen in het bestuur worden genomen op de wijze als omschreven in
artikel 7 , 8 en 10 van de statuten. Indien in een bestuursvergadering minder dan
de helft der bestuursleden aanwezig is, kunnen geen geldige beslissingen
genomen worden.
18. Bestuursleden worden benoemd uit een algemene vergadering van de
donateurs op voordracht van het bestuur of drie donateurs. Deze drie donateurs
moeten persoonlijk aanwezig zijn bij deze bestuursverkiezing evenals de
kandidaat. Voorgedragen kunnen slechts donateurs die zich bereid verklaren een
zittingstermijn van tenminste drie jaren te aanvaarden. De voordracht dient te
worden ingediend bij het bestuur tenminste drie weken voor de algemene
donateurvergadering. Er kan niet bij volmacht worden gestemd.

19. De zittingstermijn van een bestuurslid is minimaal drie jaar. Aftredende
bestuursleden zijn wederom voor een termijn van drie jaar herkiesbaar met een
maximum van drie termijnen.
20. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid taken te doen
uitvoeren door door haar te benoemen commissies.
21. Het bestuur zal jaarlijks verslag doen van het bestuurlijke en het financiële
beleid. De donateurvergadering heeft het recht een kascontrole commissie te
benoemen indien dit noodzakelijk geacht wordt door de algemene vergadering.
De kascontrole commissie moet uit minimaal twee personen bestaan benoemd uit
de donateurs en doet verslag binnen een door de algemene vergadering gestelde
termijn.
22. Het bestuur zal in goed overleg met de donateurs maatregelen nemen ter
oplossing van situaties die niet voorzien zijn in de statuten, de alg. voorwaarden
en het huishoudelijk reglement.

Team uitingen
22. Donateurs dienen gebruik te maken van teamuitingen die moeten worden
aangebracht op kleding en/of auto’s. Het is niet geoorloofd teamuitingen over te
dragen aan derden.
23.Sponsoren zijn gerechtigd team- en sponsoruitingen uit te dragen.

Wijzigingen en goedkeuring
24. Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement met meerderheid van
stemmen van het bestuur te wijzigen. Indien er binnen het bestuur geen
overeenstemming bereikt kan worden zal de wijziging ter stemming aan de
donateurs worden voorgelegd in de jaarlijkse donateurs vergadering.
25. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die
afwijken van of in strijd zijn met de bepaling van de wet of van de statuten.

