HUISHOUDELIJKE BEPALINGEN
AUTOHOBBYCENTRUM GROOT GILZE-RIJEN
(d.d. 10 februari 2020)
1. OPENSTELLING
1.1. Het autohobbycentrum is gevestigd in gebouw A7 op de vliegbasis Gilze-Rijen en is geopend:
a. van maandag t/m donderdag van 12.00 uur tot 22.00 uur en
b. op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
1.2. Op algemene feestdagen is het autohobbycentrum in principe gesloten.
1.3. Tijdens de openstellingsuren is het autohobbycentrum bereikbaar onder telefoonnummer
0161-296481.
2. TOEGANG
2.1. Alle leden met een Defensie-pas hebben toegang tot het autohobbycentrum. Conform de statuten
artikel 2 bepaalt het Bestuur of iemand lid kan worden. Een aanmelding als lid wordt niet door
het Bestuur geaccepteerd, indien niet tevens een voertuig is ingeschreven en hiervoor contributie
wordt betaald. Indien een lid geen voertuig meer heeft ingeschreven wordt automatisch het
lidmaatschap als beëindigd beschouwd, tenzij het Bestuur uitdrukkelijk anders heeft besloten
voor betreffend lid, zoals bijvoorbeeld bij ereleden.
2.2. Indien men niet in het bezit is van een Defensie-pas, dan kan, in bijzondere gevallen, via het
bestuur van het autohobbycentrum, toegang tot het autohobbycentrum aangevraagd worden.
Het verzoek hiertoe dient uiterlijk 3 dagen van te voren gedaan te zijn.
Indien het verzoek gehonoreerd wordt, dan zal men op de dag zelf opgehaald worden bij en
begeleid worden vanaf de poort van de vliegbasis.
2.3. Alleen aan het motorvoertuig waarvan het kenteken op het lidmaatschapskaart is vermeld, mag in
het autohobbycentrum worden gewerkt.
2.4. Regelgeving t.a.v. de toegang tot de vliegbasis behoort tot de bevoegdheid en
verantwoordelijkheid van de Cdt DHC. Indien aan een lid van het autohobbycentrum de toegang
wordt geweigerd naar aanleiding van de vigerende voorschriften (bijvoorbeeld: onjuist
toegangsbewijs, alarmstatus, calamiteiten, oefeningen, enzovoort), is het bestuur van het
autohobbycentrum niet aansprakelijk te stellen t.a.v. deze weigering.
Noot: Leden dienen te allen tijde rekening te houden met de mogelijkheid dat het betreden van de
vliegbasis niet mogelijk is. Immers het autohobbycentrum bevindt zich op een Defensie-terrein.
3. GEBRUIK
3.1. De leden kunnen onder toezicht van de beheerder en/of toezichthouder werkzaamheden aan het
motorvoertuig verrichten.
3.2. De Administrateur controleert, voor aanvang van de werkzaamheden, of de persoon in kwestie lid
is en of de contributie voldaan is.
3.3. Reserveren bij beheerder of administrateur van brug, spuitcabine, aircotest en aanhanger is
noodzakelijk om zeker te zijn van een plaats. Ook wordt geadviseerd voor
bandenwissel/balanceren een afspraak te maken. Tijdig annuleren van een reservering is
vanzelfsprekend eveneens een goede gewoonte.
Vorenstaande geldt ook voor de medewerkers van het autohobbycentrum.

3.4. Leden hebben voorrang op de medewerkers van het autohobbycentrum met betrekking tot het
gebruik van de faciliteiten. Tenzij de medewerker van het autohobbycentrum voor het gebruik
van de faciliteiten betaalt.
3.5. Het gebruik van de plaatsen in het autohobbycentrum voor projecten langer dan 2 dagen vereist
een reservering. Een plaats voor projecten mag maximaal 3 maanden worden bezet. Verlenging
van de periode is alleen mogelijk indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
Wanneer de nummer 1 op de wachtlijst niet binnen een week de vrijgekomen plaats bezet, wordt
de plaats aangeboden aan de volgende op de wachtlijst en komt eerstgenoemde weer onderaan op
de wachtlijst.
3.6. Parkeren op het terrein van het autohobbycentrum is alleen toegestaan indien men zelf aanwezig
is. Alleen indien, voorzien of onvoorzien, om technische redenen het voertuig de basis niet kan of
mag verlaten, mag het voertuig na (schriftelijke) toestemming van of namens het bestuur op het
terrein van het autohobbycentrum blijven staan. In principe wordt in dat geval buiten geparkeerd.
Het formulier waarop toestemming wordt verleend, dient van buiten af leesbaar in het voertuig
aanwezig te zijn.
Het voertuig moet wel W.A. verzekerd zijn.
3.7. Lenen van materieel uit het autohobbycentrum is mogelijk, mits:
a. Het een bepaalde, zeer korte, periode betreft;
b. Eerst overleg met de beheerder heeft plaatsgevonden en de uitlening diens goedkeuring heeft;
c. Een uitleenbewijs wordt getekend.
3.8. Werkzaamheden aan vrachtauto’s zijn binnen het autohobbycentrum niet toegestaan.
Werkzaamheden aan voertuigen zoals campers, caravans of andere aanhangwagens zijn
toegestaan mits de volgende regels in acht worden genomen:
a. Ze mogen voor een periode van maximaal een kalenderweek op het terrein van het
autohobbycentrum staan, indien er daadwerkelijk aan gewerkt wordt;
b. Werkzaamheden beperken zich tot de voertuigtechnische aspecten.
c. Voertuigen op een opstelplaats in het autohobbycentrum moeten zodanig passen binnen de gele
lijnen dat er voldoende bewegingsruimte is rond het voertuig en de naastgelegen vakken er geen
hinder van ondervinden. Zonodig dient een werkbank te worden verplaatst.
d. Zonodig kan de toezichthouder toestaan dat een grotere camper, caravan of andere aanhangwagen,
voor werkzaamheden buiten een opstelplaats wordt geplaatst binnen het autohobbycentrum, mits
het voertuig op het einde van de dag wordt verwijderd en het voertuig andere leden niet
belemmert bij werkzaamheden dan wel de doorgang belemmert.
e. Werkzaamheden aan campers, caravans of andere aanhangwagens of grotere voertuigen kunnen
zonodig buiten achter het autohobbycentrum worden uitgevoerd, tenzij het werkzaamheden
betreft waarbij chemische stoffen vrij (kunnen) komen. I.v.m. de vloeistofdichte vloer is dit alleen
binnen het autohobbycentrum toegestaan. Het is niet toegestaan om achter het autohobbycentrum
buiten de openstellingsuren te staan met een voertuig.
3.9. Na afloop van de werkzaamheden dient de werkruimte door de gebruiker te worden
schoongemaakt. Het gebruikte gereedschap dient in de daarvoor bestemde gereedschapswagen,
kast of ruimte te worden opgeborgen. Beschadigingen of vermissingen moeten aan de beheerder

of toezichthouder worden gemeld. Bij onoordeelkundig gebruik of misbruik kunnen de kosten
voor reparatie of vernieuwing op de gebruiker worden verhaald.
3.10. Opslag voertuig onderdelen.
a. Leden die een opstelplaats voor langere projecten gebruiken, dienen voertuigonderdelen,
eigen gereedschappen e.d. op te slaan binnen de gele lijnen van de opstelplaats, op/onder de
werkbank behorende bij de opstelplaats c.q. in het bij de opstelplaats behorende opslagrek in
de stellingen.
b. Leden die een langparkeerplaats buiten gebruiken en regelmatig aan het voertuig binnen
reparaties verrichten, dienen voertuig onderdelen, eigen gereedschappen e.d. in principe in
het voertuig op te slaan. Indien dit niet pragmatisch is, kan gebruik worden gemaakt van het
opslagrek naast opstelplaats 3. Aan de opgeslagen onderdelen dient in dat geval een
naamlabel te zijn bevestigd.
c. Medewerkers/Bestuursleden kunnen voor opslag van voertuig onderdelen gebruik maken van
1 van de containers buiten. Aan de opgeslagen onderdelen dient een naamlabel te zijn
bevestigd.
d. Voertuigonderdelen, gereedschappen e.d. op het terrein van het AHC die niet aan
voorgaande voldoen, kunnen door het Bestuur worden verwijderd.

4. CONTRIBUTIE , TARIEVEN EN INKOPEN
4.1. De contributie bedraagt voor elk ingeschreven kenteken €24,00 per jaar of, indien artikel 4.2
van toepassing is, €13,00 per half jaar bij vooruitbetaling te voldoen. Voor motorfietsen is dit
€12,00 per jaar.
De contributie dient met vermelding van het kenteken, bij voorkeur middels automatische
bankoverschrijving te worden voldaan. De bank-/gironummers zijn:
a. ING-rekeningnummer NL 48 INGB 0000993115
t.n.v. Autohobbycentrum Groot Gilze-Rijen, Mary Dresselhuijsstraat 2, 5122 LB Rijen.
b. ABN-rekeningnummer NL 88 ABNA 0521369029
t.n.v. Autohobbycentrum Groot Gilze-Rijen, Mary Dresselhuijsstraat 2, 5122 LB Rijen.
4.2. Uitzondering wordt hierbij gemaakt voor personen die voor korte tijd op de vliegbasis zijn
geplaatst of gedetacheerd. Zij kunnen voor die bepaalde periode lid worden met een eenmalige
contante betaling van de contributie voor die periode (minimaal een half jaar).
4.3. Leden van andere autohobbyclubs van Defensie kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart,
voor noodreparaties, zonder contributie van de faciliteiten van het hobbycentrum gebruik maken.
4.4. Tarieven.Voor het gebruik van bepaalde faciliteiten gelden de volgende tarieven:
Hefbrug:

€1,50 per half uur. Max: € 20,00 per dag

Opstelplaats voor langere projecten, restauratieplaatsen 1-2-3 en zo nodig opstelplaatsen 6
en 7:
€ 20.00 per maand
na 1 jaar
€ 25.00 per maand,
na 2 jaar
€ 30.00 per maand

Langdurige Opstelling Motorfiets:

€ 10.00 per maand.

Spuitcabine:

€ 7,50 per dag

Balanceren en/of montage (exclusief ventiel):

€ 7.50 per wiel.

Aanhangwagen huren:

€ 10.00 per dag c.q. dagdeel

Aanhangwagen met huif huren:
€ 15.00 per dag c.q. dagdeel
(Huif mag niet van aanhanger worden verwijderd)
Borg aanhangwagen:
€50,00;
Borg € 50 en Huurprijs dient vooraf betaald te worden. Huurtarief loopt door op de dagen dat de
AHC gesloten is. Eventueel kan worden afgesproken dat de aanhanger op die dagen wordt
ingeleverd en de sleutel in de brievenbus van de AHC wordt gedeponeerd.
Stralen:

€2.00 per half uur.

Lassen:

€ 2,50 per half uur.

Airco-test:

€ 55,00

Gebruik van een gewone opstelplaats 2-3-4-5 in het autohobbycentrum. Het langdurig bezetten
van een gewone opstelplaats wordt bij uitzondering toegestaan. Het voertuig dient in voorkomend
geval zoveel mogelijk buiten te worden geparkeerd op de openstellingsdagen dat geen
werkzaamheden wordt verricht aan het voertuig. Of het voertuig dient op de wachtlijst te worden
geplaatst voor een opstelplaats voor langere projecten, restauratieplaat 1-2-3 of opstelplaats 6-7.
Dit in overleg met de Inventarishouder.
De eerste week:

gratis (1 week = 5 openstellingsdagen autohobbycentrum).

De tweede week:

- Auto: €2,00 per openstellingsdag autohobbycentrum;
- Motor: €1,00 per openstellingsdag autohobbycentrum.

De derde week en volgende:

- Auto: €4,00 per openstellingsdag autohobbycentrum;
- Motor: €2,00 per openstellingsdag autohobbycentrum.

Parkeren buiten op de parkeerplaatsen van het autohobbycentrum: € 7,50 per maand. Vanaf
6 maanden € 12,50 per maand, vanaf 1 jaar € 15 per maand. Kortstondig het voertuig
verwijderen om daarmee bewust het hogere tarief te ontlopen, wordt niet geaccepteerd.
Caravans en aanhangwagens, waarvoor geen contributie is verschuldigd:
toegang in de AHC loods
€ 2 per openstellingsdag

4.5. Voertuigen en/of voertuigonderdelen, van leden die een achterstand in de betaling van contributie
en/of vergoedingen hebben en deze ook niet na een aanmaning hebben betaald, kunnen door het
Bestuur op kosten van het lid van het terrein van de AHC worden verwijderd.
4.6. Medewerkers/Bestuursleden van het AHC mogen voor zichzelf, uitsluitend bij werkzaamheden
aan voertuigen die zij als lid hebben ingeschreven, gratis gebruik maken van alle voorzieningen,
m.u.v.:
a. Huren van een opstelplaats voor langere projecten (restauratieplaats 1-2-3 en opstelplaats 67), waarvoor een gereduceerd tarief geldt:
- auto
€ 15

b.
c.
d.
e.

- na 1 jaar
€ 20
- na 2 jaar
€ 25
Langdurig bezetten van een gewone opstelplaats binnen
Lang parkeren buiten op terrein
Aircotest, gereduceerd tarief € 30
Lood banden balanceren

4.7. Inkopen. Binnen het AHC hebben, conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, de
administrateurs als ‘inkopers’ de bevoegdheid om materiaal en onderdelen aan te kopen ten behoeve
van de leden, alsmede direkt benodigd materieel ter vervanging van aanwezig verbruiksmaterieel tot
een waarde van maximaal € 40. Ook de Inventarishouder is bevoegd materieel in te kopen in
eigendom bij het AHC tot een waarde van maximaal € 400. Zonodig zal het Bestuur restricties
opstellen ten aanzien van de noodzakelijk aanwezige voorraad.
4.8. Bij Inkoop van materieel dat niet ter vervanging dient van reeds aanwezig materieel, dient de
inkoper/inventarishouder vooraf toestemming van het (Dagelijks) Bestuur te vragen.
5. VEILIGHEID
5.1. De in het autohobbycentrum aanwezige veiligheidsuitrusting voor personen dient te allen tijde te
worden gebruikt. De beheerder heeft het recht de toegang tot het autohobbycentrum te ontzeggen
aan personen, die willens en wetens geen gebruik maken van deze veiligheidsuitrusting.
5.2. Voorts gelden de volgende gedragsregels:
a. Het is niet toegestaan zonder hulp bruggen op of af te rijden. Er dient altijd assistentie
gevraagd te worden.
b. De voertuigen moeten altijd in de met lijnen aangegeven vakken worden geplaatst.
c. Bij werkzaamheden binnen met draaiende motor altijd de uitlaat aansluiten op de
afzuiginstallatie. Zo nodig dient het voertuig te worden verplaatst naar een opstelplaats nabij de
afzuig installatie.
d. Remmen alleen reinigen met de daarvoor bestemde apparatuur.
e. Bij lassen of slijpen dienen de daarvoor bestemde spatschermen te worden gebruikt. Tijdens
het lassen dient u altijd een blusmiddel bij de hand te hebben en moet er voor voldoende
ventilatie gezorgd worden. Ook dient er een tweede persoon aanwezig te zijn om een eventuele
brand te kunnen constateren.
f. Bij aanvang van spuitwerkzaamheden dienen accu, brandblusser en eventuele spuitbussen uit
de auto verwijderd te zijn.
g. Voertuigen mogen binnen nooit op slot staan (Brandweervoorschrift).
h. Tijdens werkzaamheden aan een opgekrikt voertuig moet deze op bokken staan.
i. Het is verboden met minder dan twee personen, aanwezig in het autohobbycentrum,
werkzaamheden uit te voeren.
6. MILIEU
6.1. De milieueisen die aan een garagebedrijf worden gesteld, worden steeds strenger. Het opzettelijk
niet voldoen aan de milieuregels kan, naast schade aan het milieu, grote kosten met zich
meebrengen of zelfs het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen. Het

autohobbycentrum is voor zijn accommodatie grotendeels afhankelijk van de Koninklijke
Luchtmacht en de relatie die hiermee kan worden behouden.
6.2. Een ieder is verantwoordelijk voor het naleven van de volgende regels:
a. Het garage-afval wordt gescheiden ingeleverd. Stop uw afval dus in de daarvoor bestemde
container. Vraag bij twijfel de beheerder of toezichthouder.
b. Werkzaamheden waarbij chemische stoffen vrij (kunnen) komen zijn i.v.m. de vloeistofdichte
vloer alleen binnen het autohobbycentrum toegestaan.
c. Het wassen van auto’s of het schoonspoelen van de motor of andere onderdelen in of
buiten de AHC is vanwege het ontbreken van de juiste faciliteiten verboden.
d. Elk milieu-incident, hoe klein ook, dient te worden gemeld aan de beheerder of
toezichthouder. Alleen op deze wijze kan adequaat worden gereageerd op ongelukjes.

7. REGELGEVING EN MEDEDELINGEN
7.1. Naast de Wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Gedragscodes en de Huishoudelijke
Bepalingen van het AHC, zijn ook de regels van Defensie van toepassing.
Dit houdt o.a. in dat roken in en om het autohobbycentrum NIET is toegestaan.
Ook het nuttigen van alcohol in en om het autohobbycentrum is NIET toegestaan.
7.2. Algemene mededelingen van het bestuur, beheerders of toezichthouders worden gedaan in het
Mededelingenboek in het autohobbycentrum. Ook de leden mogen van deze
publicatiemogelijkheid gebruik maken voor zaken die het autohobbycentrum betreffen.
7.3. De aankondiging, uitnodiging en agenda voor een algemene ledenvergadering zal aan alle leden
worden toegezonden via post dan wel per e-mail en worden aangekondigd op de website.
8. VERGOEDINGEN
8.1. De vergoedingen voor de diverse medewerkers in het autohobbycentrum zijn als volgt:
a. Administrateur (12.00-17.00 uur):

€ 15,00 per dag.

b. Beheerder (12.00-17.00 uur):

€ 15,00 per dag.

c. Toezichthouder ’s avonds (17.00-22.00):

€ 15,00 per avond.

d. Toezichthouder zaterdag (10.00-16.00):

€ 20,00 per dag.

8.2. De overige vergoedingen en verstrekkingen zijn als volgt:
a. Penningmeester

€70,00 per maand.

b. Schoonma(a)k(st)er

€ 6,00 per keer.

c. Kilometervergoeding incidenteel

€ 0,50 per kilometer.

d. Lief en Leed t.b.v. medewerkers

in overleg met Penningmeester en Voorzitter.

e. Winstcomponent op aankopen BESBO:
(inkomsten t.b.v. AHC)

10 %.

8.3. Per medewerker/bestuurslid is 1 kast beschikbaar in het autohobbycentrum.
In het autohobbycentrum dient van elke kast een sleutel aanwezig te zijn ten behoeve van een
VROM inspectie en de inhoud dient op de kastdeur te zijn vermeld.

