
 
 
 
INTERN REGLEMENT CGC vzw  (bijgewerkt  juni 2022) 

 
Art. 1. 
Het lidgeld bij de CGC vzw bedraagt: 30,00 € per jaar. Een 
familielid uit hetzelfde gezin, betaalt 15 €. Door betaling van 
het lidgeld aanvaardt een clublid het huidig reglement. Na 
inschrijving ontvangt het clublid gratis een badgehouder en 
een lidkaart. De lidkaart geeft recht op gratis toegang tot de 
clubvergaderingen, gratis gebruik van de clubbibliotheek en 
bijwonen van voordrachten, gratis support bij problemen 
met hardware of software.  
 
Art. 2. 
Clubmededelingen gebeuren op de clubvergaderingen of 
via het e-mailadres. Het is een vereiste dat het lid zijn e-
mailadres opgeeft en een wijziging zo vlug mogelijk meldt.  
 
Art.  3. 
Ieder lid krijgt een lidnummer toegewezen (cfr. de 
persoonlijke lidkaart). Ieder lid kan ook gebruik maken van 
het CGC-netwerk. Bij misbruik van het CGC-netwerk kan 
het bestuur een lid de toegang tot het CGC-netwerk 
weigeren of zelfs definitief schrappen. De CGC vzw kan niet 
aansprakelijk worden gesteld bij misbruik van het CGC-
netwerk. 
 
Art. 4. 
De CGC vzw stelt geen voorwaarden of eisen over het merk 
of over het soort toestel dat het clublid gebruikt. Ieder clublid 
draagt de volledige verantwoordelijkheid over zijn eigen 
toestel. 
 
Art. 5. 
De clubvergaderingen gaan, in principe, door elke 2e en 
4e zaterdag van iedere maand, vanaf 14.00u tot 17.00u., 
in zaal DE WIEKE, Wiekeplein 1 8540 Deerlijk. Een 
kalender met de juiste datums van de clubvergaderingen is 
steeds te verkrijgen tijdens de clubvergaderingen of via 
onze communicatielijnen: e-mail: cgc@cgcvzw.be, 
Webpagina: www.cgcvzw.be  
of 

Facebook:  https://www.facebook.com/cgcvzwdeerlijk     
 
Art. 6. 
Vanaf 14.00 uur gaan de deuren open. Bij de ingang wordt 
controle gedaan op de geldigheid van de lidkaart. Deze 
moet je steeds kunnen voorleggen. 
 
Art. 7. 
De CGCvzw bibliotheek bezit boeken en tijdschriften. De 
boeken en tijdschriften worden door het bestuur aangekocht 
met een gedeelte van het lidgeld. Ieder lid mag steeds zijn 
verlangen kenbaar maken om een artikel te laten aankopen. 
Naargelang de behoefte en de belangstelling van de andere 
leden zal aan deze vraag voldaan worden. 
 
Art. 8. 
In de bibliotheek wordt de lidkaart voorgelegd om de naam 
in te tikken. De leden kunnen maximaal vijf (5) artikels 
meenemen. De artikels uit de bibliotheek zijn vrij te kiezen.  
 
Art. 9.  
De boeken en tijdschriften moeten onbeschadigd 
teruggebracht worden. Wanneer een lid beschadiging heeft 
aangebracht aan een artikel, wordt verwacht dat dit 
onmiddellijk wordt gemeld aan een bestuurslid of aan de 
bibliothecaris. Het clublid zal de aangebrachte schade 
moeten vergoeden. 

 
Art. 10. 
De duur van de uitleningperiode gaat van vergadering tot 
vergadering. D.w.z. dat de uitgeleende artikels steeds 
moeten teruggebracht worden op de eerstvolgende 
clubvergadering. Op eenvoudige aanvraag is verlenging 
mogelijk. 
 
Art. 11 . 
De persoon die zijn lidmaatschap bij de CGC vzw stopzet, 
verliest ook zijn rechten binnen de club. Hij kan geen 
aanspraak meer maken, noch op de inhoud of het gebruik 
van de bibliotheek, noch op enig ander bezit van de CGC 
vzw. Lidgeld wordt niet terugbetaald, noch een deel ervan. 
 
Art. 12. 
Het bestuur kan altijd een clublid wegsturen uit een 
clubvergadering. Zelfs definitief schrappen van de 
ledenlijsten indien het betrokken clublid zich niet gedraagt 
conform de clubreglementering. Wanneer opzettelijk 
schade wordt aangebracht aan de bezittingen van de club 
of wanneer de goede naam van de club in het gedrang wordt 
gebracht. Ook als andere leden worden lastig gevallen door 
een clublid. Bij definitieve schrapping van een clublid is deze 
beslissing bindend en verliest deze persoon ook alle rechten 
geldig binnen de CGC vzw. 
 
Art. 13. 
Niet meer van toepassing 
 
Art. 14. 
Sinds de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht is illegaal 
kopiëren geen klachtmisdrijf meer.  
Elke vorm van Illegaal kopiëren wordt nu aanzien als diefstal 
t.o.v. de auteur en een misdrijf t.o.v. het Copyright. Gebruik 
steeds legale software op uw computer. 
 
Art. 15 
De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan 
de wet van 8 december 1982 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens van de 
clubleden worden door de CGC vzw gebruikt voor de 
elektronische of schriftelijke communicatie met het clublid 
en kunnen door het lid worden ingezien of verbeterd. Vanaf 
25-05-2018 is de Europese wetgeving (GDPR) van kracht 
in alle Europese Lidstaten. De clubleden moeten ook hun 
toestemming geven aan CGC vzw om hun 
persoonsgegeven uitsluitend te gebruiken in de CGC vzw. 
 
Art. 16. 
Het bestuur houdt zich het recht voor dit reglement 
naargelang de noodzaak of de omstandigheid te wijzigen. 
Aanpassingen worden tijdens een clubvergadering of via de 
gewone communicatielijnen van CGC vzw mede gedeeld 
. 
 
Art. 17. 
Vanaf de inschrijving als lid bij CGC vzw tot het einde van 
dit lidmaatschap is het clubreglement bindend voor ieder 
clublid en de CGC vzw eist van haar clubleden de strikte 
naleving van het intern reglement.  
De CGC vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 
misbruik of beschadiging van de persoonlijke bezittingen 
van een clublid. 

 


