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1. Een bijzondere meeting is een meeting die niet door of onder toezicht van de 

meetingcoördinator of het Bestuur van de SSCN wordt georganiseerd en waarvoor een 

SSCN-bijdrage wordt gevraagd. 

2. De organisatoren van een bijzondere meeting dienen lid van de SSCN te zijn. Met dien 

verstande dat zij zich kunnen laten bijstaan door niet-SSCN-leden. Het SSCN-lid is 

aanspreekpunt voor het Bestuur. 

3. Tenminste één van de inzittenden van een deelnemende auto is SSCN-lid. 

4. De organisatoren van de bijzondere meeting dienen een voorlopig verzoek in bij het 

Bestuur van de SSCN voor een clubbijdrage met: 

 een beschrijving,  

 een voorlopige begroting, 

 een indicatie van de datum van de bijzondere meeting.  

Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de voorlopige aanvrage voor een 

clubbijdrage. 

5. Inschrijving voor een bijzondere meeting staat open voor alle SSCN-leden. Inschrijving 

voor een bijzondere meeting begint ruim voor de startdatum van de bijzondere 

meeting,  is transparant en wordt ruim tevoren aangekondigd: 

 in de Superb Seven, 

 op de website van de SSCN, 

 per email aan alle SSCN-leden. 

6. De organisatie van een bijzondere meeting opent een bankrekening, die uitsluitend 

gebruikt wordt voor de bijzondere meeting. 

7. De organisatie van een bijzondere meeting dient na sluiting van de inschrijving een 

definitief verzoek in voor een bijdrage bij het Bestuur van de SSCN. Dit definitieve 

verzoek dient te worden onderbouwd met: 

 een begroting en op verzoek van het Bestuur, vergezeld te zijn van kopieën 

van offertes van hotels, overtochten en overige relevante kostenposten. 

 Tevens dient een deelnemerslijst van de bijzondere meeting te worden 

overlegd. 

8. Het Bestuur van de SSCN stelt de SSCN clubbijdrage voor een bijzondere meeting vast. 

De hoogte van de clubbijdrage voor een bijzondere meeting is mede afhankelijk van het 

aantal deelnemers van de bijzondere meeting.  

9. De eindafrekening van de bijzondere meeting wordt binnen twee maanden na het einde 

van de bijzondere meeting gestuurd aan alle deelnemers van de bijzondere meeting en 

aan de penningmeester van de SSCN. De penningmeester van de SSCN krijgt, indien 

gewenst, zo spoedig mogelijk en wel binnen veertien dagen na zijn verzoek, volledige 

inzage in alle facturen, bonnetjes, bankafschriften, bewijzen van betaling en overige 

relevante stukken. 
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10. Indien het Bestuur van de SSCN onduidelijkheden of onregelmatigheden in de 

afrekening van de bijzondere meeting constateert, treedt het Bestuur van de SSCN in 

overleg met de organisatoren van de bijzondere meeting. Indien geen opheldering kan 

worden verschaft , kan Het Bestuur van de SSCN besluiten de clubbijdrage of een deel 

daarvan terug te vorderen van de organisatoren van de bijzondere meeting. 

11. De SSCN en haar Bestuur zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de 

organisatie of de financiële gevolgen van de bijzonder meeting. De SSCN en haar 

Bestuur zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, of financiële tekorten 

van de bijzondere meeting. 

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de SSCN. 

 


