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Inleiding 

De vereniging BMW Alpina Club Nederland (hierna te noemen BACN) hecht grote waarde aan het bijzondere 

imago en de rijke historie van het merk Alpina. Leden van de BACN worden in staat gesteld om aan 

clubevenementen deel te nemen en bij te dragen aan allerlei uitingen van de BACN,  bijvoorbeeld op social 

media zoals facebook en diverse fora op het internet. Van de leden wordt verwacht dat zij een positieve 

bijdrage leveren aan zowel het clubgevoel, de goede sfeer binnen de vereniging alsmede het in stand houden 

van een goed publiek imago van de vereniging in het bijzonder en Alpina in het algemeen. 

Het aspect veiligheid is daarbij bijzonder belangrijk. BACN verwacht van haar leden, wanneer zij als bestuurder 

van hun auto deelnemen aan het verkeer en clubevenementen, dat zij veiligheid vooropstellen. Onze auto's 

nodigen wellicht uit tot snelheden die in veel omstandigheden onverantwoord kunnen zijn. Dit vraagt om een 

kundige en verantwoorde wijze van gebruiken en besturen van de auto, waarbij materiële en persoonlijke 

schade te allen tijde dient te worden voorkomen. 

Doel 
 
Deze Gedragscode heeft als doel om ieder (aspirant) lid zich bewust te maken van de gedragsregels die horen 

bij het lidmaatschap van de BACN. Als een lid zich niet houdt aan deze gedragsregels, dan kan dit grote 

negatieve gevolgen hebben voor de BACN en mogelijk zelfs het voortbestaan van de club in gevaar brengen. 

Overtreding van deze gedragsregels kan leiden tot een officiële waarschuwing, uitsluiting van het evenement 

en kan uiteindelijk leiden tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging.  

Gedragscode 

1. Alle leden zijn gelijkwaardig. Ongeacht afkomst of auto. 

 

2. Leden en hun gasten dienen zich respectvol te gedragen jegens andere leden, bestuur, organisatoren, 

sponsoren, bijrijders, bezoekers en publiek. Beledigingen, agressieve en ongepaste uitingen zowel 

verbaal als non-verbaal worden niet getolereerd.  

 

3. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 

grond dan ook, is niet toegestaan. 

 

4. Instructies door of namens de organisatoren van een evenement dienen te allen tijde te worden 

opgevolgd.    

 

5. Eventuele kledingvoorschriften worden bij de uitnodiging voor een evenement duidelijk door de BACN 

gecommuniceerd en dienen te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van een kledingvoorschrift kan 

leiden tot uitsluiting bij betreffend evenement zonder dat daarbij recht is op restitutie van 

deelnamegeld.  

 

6. Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun gasten. Ook gasten dienen zich te conformeren 

aan de inhoud van deze Gedragscode. Telkens waar dit relevant is, informeert het lid zijn gasten over 

de voorschriften in deze gedragscode. 
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7. Alpina's zijn een bijzonder bezit. Soms wordt de BACN gevraagd om mee te werken aan goede doelen, 

zoals bijvoorbeeld van de stichting “Make a Wish Nederland”, waarbij ernstig zieke kinderen de kans 

krijgen om met een Alpina mee te rijden. Van een Lid wordt verwacht dat hij of zij op verzoek en in 

overleg met het Bestuur bereid is om hieraan belangeloos deel te nemen. 

 

8. Het is Leden niet toegestaan om de BACN in welke vorm dan ook in diskrediet te brengen. Van ieder 

Lid wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan een positief publiek imago van de vereniging tijdens 

bijeenkomsten en toerritten. 

 

9. Mensen die geïnteresseerd zijn in uw auto dienen te allen tijde vriendelijk en open te woord gestaan 

worden (tijdens bijeenkomsten en toerritten).  

 

10. Het is Leden niet toegestaan de BACN te vertegenwoordigen op evenementen die niet door de BACN 

als zodanig zijn georganiseerd en/of erkend, tenzij met goedkeuring van of op verzoek van het 

Bestuur. 

 

11. De privacy van Leden en gasten dient gerespecteerd te worden. Het is Leden derhalve geboden om 

uiterste terughoudendheid te betrachten bij het openbaar maken van  materiaal zoals foto’s en 

video’s, waarop Leden en gasten van leden herkenbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de social 

media op het internet. Wenst u zelf of uw auto onherkenbaar te zijn voor welke reden dan ook draagt 

u daar zelf zorg voor. 

 

12. Aan evenementen deelnemende Alpina's dienen schoon en in correcte staat van onderhoud te zijn en 

moeten voldoen aan alle wettelijke eisen voor gebruik op de openbare weg, waaronder begrepen een 

geldige APK en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij circuitgebruik dient te worden 

voldaan aan alle veiligheidseisen die de organisatie van het circuit en/of het evenement hieraan stelt. 

Instructies dienen nauwgezet te worden opgevolgd. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor schade die 

zij bij deelname aan een evenement lijden of aan andere leden of derden toebrengen. 

 

13. De bestuurder dient te beschikken over een geldig rijbewijs. De minimale leeftijd die de BACN stelt 

aan rijders bij haar evenementen is 18 jaar. Verder is iedereen van alle leeftijden van harte welkom. 

Hou te allen tijde rekening met het feit dat er veel auto's op evenementen zullen zijn, pas dus op met 

(kleine) kinderen. Vanwege het risico zijn huisdieren zoals honden op evenementen verboden. 

Wanneer er toch schade of letsel ontstaat bij meegenomen personen/huisdieren/spullen  is de 

vereniging niet aansprakelijk. 

 

14. Bestuurders wordt het gebruik van alcoholhoudende dranken ten stelligste afgeraden. Drugs, in welke 

vorm dan ook, zijn nadrukkelijk niet toegestaan. 

 

15. Gevaarlijk en gevaarzettend rijgedrag is absoluut verboden. Denk hierbij aan inhalen bij 

onoverzichtelijke situaties en het rijden op onverantwoord hoge snelheden. Het rijgedrag van de 

bestuurder dient altijd aan de situatie te zijn aangepast en te zijn gericht op het voorkomen van 

schade en/of het toebrengen van persoonlijk letsel. De bestuurder dient door rijgedrag blijk te geven 

van de mogelijkheid tot anticipatie op eventuele fouten van medeweggebruikers. Overtreding van 

deze regel tijdens BACN -evenementen, kan leiden tot directe uitsluiting bij betreffend evenement, 
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zonder dat daarbij recht is op restitutie van deelnamegeld, tot opzegging van het lidmaatschap. 

 

16. Het initiëren, houden van en deelnemen aan races op de openbare weg is niet toegestaan. 

 

17. Wanneer een lid van BACN activiteiten verricht waarbij de wet wordt overtreden, kan dit leiden tot 

opzegging van het lidmaatschap. 

 

18. Beschadiging van eigendom van leden en derden is niet toegestaan.  

 

19. De algemeen geldende verkeersregels dienen te worden opgevolgd. In het bijzonder in dorpen en 

steden waar bijvoorbeeld een snelheidsbeperking geldt, zoals in een 30 kilometerzone. 

 

20. Als bestuurder dient u te zorgen dat uw bijrijder zich prettig en veilig voelt. Zo nodig dient u uw rijstijl 

hierop aan te passen.  

 

21. Ondanks dat Alpina's vaak 'wolven in schaapskleren zijn' is het uitlaatgeluid buiten de auto duidelijk te 

horen. Dit nodigt uit tot het rijden met hoge motortoerentallen. Echter, geluidsoverlast dient zo veel 

als mogelijk te worden voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ’s-avonds en/of ‘s-nachts rijden 

door dorpen en stedelijke woongebieden. We willen als BACN niemand tot last zijn en graag met een 

glimlach in plaats van een boze blik begroet worden. 

 

22. Betalingen door Leden aan de vereniging, zoals contributies en inschrijfgelden, dienen binnen de 

daartoe gestelde termijn te worden gedaan. 

 

23. De Nederlandse wetgeving dient te allen tijde te worden opgevolgd en is in geschillen tussen partijen 

leidend. 

 

Ik verklaar deze Gedragscode aandachtig te hebben gelezen, hiermee in te stemmen en 

dienovereenkomstig te handelen. 

 

Voor akkoord: 

 

Plaats en datum:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Naam:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 


