
Huishoudelijk reglement van het Edes Wijn-en Biergilde  “La Vallee de Gueldre”

Introductie.
Art.  1 Tot introductie zijn gerechtigd de gewone leden en de begunstigde leden. Introductie kan plaatsvinden op 

de door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten.
Art.  2 Introducé (s) betalen geen entreegeld, maar kunnen slechts een bijeenkomst gratis bijwonen.
Art.  3 De introducé (s) mogen slechts onder begeleiding van leden aan de bijeenkomsten deelnemen, 

behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit voorschrift toe te staan in bijzondere 
gevallen.  

Art.  4 Voor een door de introducé (s) aangerichte schade, is aansprakelijk het lid, door wie de introductie heeft 
plaats gehad.
Ten aanzien van vergoeding van aangerichte schade worden kandidaat-leden met leden gelijk gesteld.

Art.  5 Kandidaat-leden kunnen lid worden, indien de leden geen bezwaar aantekenen tegen het lidmaatschap, de
aanmelding dient schriftelijk te gebeuren.

Art.  6 Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te maken, op grond van de houding of 
gedragingen van de betrokkene, gedurende de tijd van zijn of haar introductie op de bijeenkomsten.

Lidmaatschap.
Art.  7 Bij gehuwden en duurzaam samenwonenden zijn man en vrouw samen lid, met dien verstande dat per 

betalend lid een stem kan worden uitgebracht.
Art. 8 Het doel van het lidmaatschap is het bevorderen van onderling contacten voor het verlenen van hulp en/of

informatie betreffende onze hobby.

Bestuur.
Art.  9 De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de 

bepalingen van dit reglement door het bestuur samengesteld.
Art.  10 Handelingen, welke de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, worden door geen van de 

bestuursleden verricht, dan na daartoe door de meerderheid der gildeleden verleende toestemming.

Wedstrijden.
Art. 11 Het bestuur is bevoegd, namens de vereniging wedstrijden, proeverijen en keuringen uit te schrijven en de

vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen of verenigingen georganiseerde
wedstrijden, keuringen of proeverijen.

Art. 12 Van het behalen van prijzen of premies door leden, die de vereniging op enige wedstrijd 
vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd register.
Bedoelde prijzen en premies worden het eigendom van de vereniging en komen de vereniging ten goede.

Geldmiddelen.
Art. 13 De betaling van de door de gewone en begunstigde leden verschuldigde gelden zal geschieden per bank 

of Giro voor de 1e maand van het nieuwe verenigingsjaar, waartegen de penningmeester een kwitantie 
wordt afgegeven.

Art. 14 Kandidaat-leden betalen de verschuldigde gelden van hun lidmaatschap binnen de maand waarin hun 
introductie plaatsvond.

Art. 15 Kandidaat-leden betalen over het lopende verenigingsjaar contributie naar ratio; met 
inachtneming van artikel 13.

Privacy.
Art. 16 Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Het Gilde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het 
Gilde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het Gilde 
verstrekt. 
Het Gilde kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
– Uw datum aanmelding
– Bankrekening nummer.

Art. 17 Waarom het het Gilde deze gegevens nodig heeft.
Het Gilde verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om



verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch 
onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
Daarnaast kan het Gilde uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van onderling delen van hulp en/of 
informatie en het uitvoeren van uw lidmaatschap.
Voor het innen van de contributie heeft het Gilde uw bankrekening nodig.

Art.18 Hoe lang het Gilde gegevens bewaart.
Het Gilde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar na de ALV 
bewaard, indien u uw lidmaatschap opheft.
De verwijdering is niet van toepassing op ranglijsten en met uitzondering van wettelijke termijnen.

Art. 19 Delen met anderen
Het Gilde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ook wordt de leden verzocht de gegevens niet te delen met derden buiten het Gilde zonder toestemming.

Art. 20 In kaart brengen van websitebezoek.
Op de website van het Gilde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van 
uw computer en het tijdstip van opvraag en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Gilde gebruikt deze informatie om 
de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en 
worden niet aan derden verstrekt.

Art. 21 Google Analytics. 
Het Gilde maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken. Het Gilde heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google-diensten.

Art. 22. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@edeswijenbiergilde.nl.
Het Gilde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Art. 23 Beveiligen
Het Gilde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 
website van het Gilde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Slotbepaling.
Art. 24 Van alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van dit reglement, alsmede van 

alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen, ter hand gesteld gelijk mede van alle daarin 
latere aangebrachte wijzigingen geschiedt kosteloos.

Aldus vastgesteld op de oprichtingsvergadering van 19 november 1992 te Ede en aangevuld op de algemene 
ledenvergadering van 14 februari 2019
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