
 

Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1 - Benaming - Zetel 
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: “Managers Marathon Club”, afgekort: “MMC”, 

en heeft haar maatschappelijke zetel in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, met adres te 

9300 Aalst, Parklaan 31 bus 34. 

 

Artikel 2 - Doel 
De vereniging heeft tot doel door middel van het lange afstandlopen de gezondheid, vriendschap en 

onderlinge relaties van haar leden te bevorderen en alle initiatieven te nemen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks daarmee betrekking hebben. 

 

Artikel 3 – Duur 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Haar boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Zij 

wordt ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering. 

 

Artikel 4 - Leden 
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het minimum aantal leden bedraagt drie. Nieuwe 

leden worden aanvaard door de raad van bestuur. Het lidmaatschap is slechts geldig vanaf 

ondertekening van het registratieformulier en betaling van het lidgeld. Na betaling van het jaarlijks 

lidgeld dat maximaal 350,00 € kan bedragen, hebben de leden stemrecht op de algemene 

vergadering.  

Bij niet betaling van het jaarlijks lidgeld binnen de maand na herinnering wordt het betrokken lid 

geacht ontslagnemend te zijn. De leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging 

mits schriftelijke mededeling aan de raad van bestuur. Betaalde lidgelden kunnen niet terugbetaald 

worden behoudens beslissing van de raad van bestuur. 

 

Artikel 5 – Organisatie van activiteiten 
De vereniging zal jaarlijks een aantal loopactiviteiten organiseren tot bevordering van haar doel (de 

MMC activiteiten). Deze MMC activiteiten zijn enkel toegankelijk voor de leden van de vereniging 

(tenzij het een ‘Speciale Event’ betreft) en indien het lid een geldige inschrijving voor de betreffende 

MMC activiteit gemaakt heeft. 

Daarbovenop heeft ieder lid op jaarlijkse basis het recht om tweemaal een niet-lid uit te nodigen 

voor een MMC activiteit (het zogenaamde ‘Bring a Friend’ principe). Betreffend lid moet in dat geval 

de vereniging op de hoogte brengen en naast zijn eigen geldige inschrijving ook een geldige 

inschrijving voor het niet-lid maken . 



Waar de vereniging MMC activiteiten in de vorm van familiaal georiënteerde ‘Speciale Events’ 

organiseert (een Speciale Event), heeft het lid het recht om naast zichzelf tevens familieleden en 

kinderen mee in te schrijven voor deze MMC activiteit. Waar de vereniging een Speciale Event 

organiseert, zal dit expliciet vermeld worden in de omschrijving van de MMC activiteit. Ook voor 

Speciale Events moet het betreffend lid de vereniging op de hoogte brengen en naast zijn eigen 

geldige inschrijving ook een geldige inschrijving voor ieder deelnemend familielid of kind maken . 

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden 
Een inschrijving voor een MMC activiteit is geldig indien het lid zich via de ledenwebsite van MMC 

heeft ingeschreven en indien de inschrijving voorafgaandelijk betaald is. 

De betaling van de inschrijving voor de activiteit gebeurt middels het debiteren van het tegoed van 

het betreffende lid a rato van de prijs, zoals vermeld op de ledenwebsite voor de gekozen deelname 

aan de activiteit (bv. ‘lopen, drank en lunch’, ‘enkel lopen’, ‘partnerprogramma’, 

‘kinderprogramma’), vermenigvuldigd met het aantal deelnemers (i.e. het betreffende lid en/of 

uitgenodigde niet-leden) voor de betreffende deelname aan de activiteit. In geval van onvoldoende 

tegoed, moet het lid het tegoed in voldoende mate aanvullen alvorens de inschrijving voor de MMC 

activiteit aanvaard wordt.  

Aanvullen van het tegoed gebeurt door een betaling via het geautomatiseerde betalingssysteem op 

de ledenwebsite. Het tegoed wordt pas aangevuld op het moment dat de vereniging een 

betalingsbevestiging van het geautomatiseerde betalingssysteem heeft ontvangen. 

Het lid kan zich inschrijven tot 3 dagen voor de activiteit of tot de datum zoals expliciet vermeld in 

de omschrijving van de activiteit (de Inschrijving Tot datum). Na deze Inschrijving Tot datum is 

inschrijven via de ledenwebsite niet langer mogelijk. 

Een lid heeft het recht zijn inschrijving voor een activiteit volledig of gedeeltelijk (i.e. verminderen 

van het aantal deelnemers) te annuleren tot de Inschrijving Tot datum. Bij annulering van een 

activiteit zal de vereniging het tegoed van het lid crediteren a rato van de prijs, zoals vermeld op de 

ledenwebsite voor de betreffende activiteit, vermenigvuldigd met het aantal geannuleerde 

deelnemers.  

Na deze Inschrijving Tot datum is de inschrijving definitief en wordt er geen terugbetaling via de 

ledenwebsite meer voorzien. 

Waar een activiteit gekoppeld is aan een marathonreis (of andere activiteiten waar een reis aan 

gekoppeld is), georganiseerd door een extern reisbureau, is de inschrijving voor de MMC activiteit 

slechts geldig indien er een geldige inschrijving voor de reis bij het reisbureau is gemaakt en indien 

de nodige betalingen naar het reisbureau uitgevoerd worden. Betalingen van en aan het externe 

reisbureau en eventuele gerelateerde geschillen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 

vereniging en zijn in geen enkel geval gekoppeld aan het tegoed en/of betalingen via het 

geautomatiseerd betalingssysteem op de ledenwebsite.  

De club houdt zich het recht voor om leden (of niet-leden, waar toepasselijk) die geen geldige 

inschrijving hebben de toegang tot de betreffende MMC activiteit te ontzeggen of het verschuldigde 



bedrag (berekend volgens de prijs, zoals vermeld op de ledenwebsite voor de betreffende activiteit, 

vermenigvuldigd met het aantal deelnemers zonder geldige inschrijving) rechtstreeks en 

onmiddellijk te debiteren van het tegoed van het desbetreffende lid. 

 

Artikel 7 – Onslagnemende leden 
Onslagnemende leden die nog een positief saldo op het tegoed van de ledenwebsite hebben 

uitstaan, op het moment van de ontslagneming, hebben het recht om dit saldo terug te vragen aan 

de vereniging op voorwaarde dat het betreffende lid alle verplichtingen van eender welke aard ten 

aanzien van de vereniging volledig voldaan heeft. Het bedrag zal via een handmatige overschrijving 

door de vereniging overgeschreven worden naar het rekeningnummer, zoals opgegeven door het 

ontslagnemend lid op het moment van de ontslagneming. 

Ontslagnemende leden die nog een negatief saldo op het tegoed van de ledenwebsite hebben 

uitstaan, op het moment van de ontslagneming, hebben de verplichting om dit saldo vooralsnog te 

storten aan de vereniging. Het bedrag zal via een handmatige overschrijving door het 

ontslagnemend lid overgeschreven worden naar het rekeningnummer, zoals opgegeven door de 

vereniging op het moment van de ontslagneming. 


