STATUTEN

W.T.C. Damiaan Tremelo
Kruisstraat
3120 – Tremelo
STICHTING EN DOEL
ART. 1 Op 25 juni 1975 werd te Tremelo een wielertoeristenvereniging opgericht genoemd
W.T.C. Damiaan Tremelo, waarvan het lokaal gevestigd is in de Kruisstraat 12 te 3120
Tremelo. De vereniging werd opgericht onder de vorm van een Feitelijke Vereniging.
Voormelde vereniging zal zich aansluiten bij de K.B.W.B. of eventueel een andere
wielerfederatie voor zover er 6 leden zijn die een vergunning aanvragen bij de hoger
vermelde instantie. Het bestuur bepaalt bij welke bond de club zich aansluit.
ART. 2 De vereniging ontzegt zich van iedere politieke en levensbeschouwelijke inmenging.
ART. 3 De club heeft hoofdzakelijk tot doel toeristische fietsuitstappen te organiseren voor haar
aangesloten leden. Deze uitstappen zullen plaats vinden volgens een opgesteld programma.
BESTUUR – FUNCTIE – VERKIEZINGEN
ART. 4 De leden van het Bestuur worden verkozen voor een duur van 2 jaar. Bij het verstrijken
van hun mandaat zijn de uittredende leden herkiesbaar.
De nieuwe kandidaturen worden minstens 10 dagen voor de datum van de Algemene
Vergadering schriftelijk, en ondertekend ingediend bij de Voorzitter.
ART. 5 Het Bestuur dient minstens samengesteld te zijn uit: een Voorzitter, een Secretaris,
Penningmeester en een Materiaalmeester.
Indien er een wijziging in het Bestuur plaats heeft in de loop van het jaar, dient deze
wijziging bevestigd te worden op de eerst volgende Algemene Vergadering.
LEDEN - ERELEDEN - ONTSLAGNAMEN
ART. 6 De personen die als lid bij de vereniging wensen aan te sluiten, dienen kennis te nemen van
de statuten en verbinden er zich toe deze na te leven.
Ieder lid is gehouden een jaarlijkse bijdrage (lidgeld) te betalen, dat jaarlijks door het
bestuur bepaald wordt.
ART. 7 De titel van erelid kan toegewezen worden aan personen die door, hun functie of hun
situatie aan de club diensten hebben bewezen.
ART. 8 Indien een Bestuurslid ontslag wenst te nemen dient hij dit schriftelijk aan de Voorzitter te
betekenen.
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ZITTINGEN - ALGEMENE VERGADERING
ART. 9 Het Bestuur van de vereniging is verplicht tenminste 3 maal tijdens het boekjaar te
vergaderen. Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.
ART. 10 De leden moeten door het Bestuur in de maand december, schriftelijk uitgenodigd worden
voor de Algemene Vergadering.
ART. 11 De beslissingen genomen tijdens de Algemene Vergadering zijn steeds bindend eender
hoeveel leden er aanwezig zijn. Indien het echter een Statutaire Vergadering betreft dient
2/3 van de leden aanwezig te zijn. Bij niet aanwezig zijn van dit vooropgestelde aantal is
een tweede vergadering bindend.
ART. 12 Op de Algemene Vergadering moeten minstens volgende punten behandeld worden:
verslag van het voorbije jaar, het kasverslag, een overzicht van de geplande activiteiten
voor het volgend jaar en de vernieuwing van het Bestuur.
SANCTIES
ART. 13 Elk lid dat, door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften of zijn gedrag schade
berokkent aan de zedelijke of stoffelijke belangen van de vereniging kan gestraft worden.
Na ondervraging van de schuldige door het Bestuur kan deze al dan niet een straf opgelegd
worden. Naar gelang de ernst kan een waarschuwing, een berisping of de uitsluiting uit de
vereniging als straf opgelegd worden.
DUUR VAN DE VERENIGING - ONTBINDING
ART. 14 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
ART. 15 De vereniging wordt ontbonden van het ogenblik er minder dan 6 leden zijn.
Het resterende maatschappelijk kapitaal wordt dan overgemaakt aan een liefdadig werk.
SLOTBEPALINGEN
ART. 16 Niet voorziene feiten, voorvallen en omstandigheden niet specifiek omschreven in deze
statuten worden beslist door het Bestuur.
ART. 17 Bijkomende reglementeringen zullen opgesteld worden en weergegeven in een
“Huishoudelijk reglement”
ART. 18 Deze statuten vervangen de statuten die werden opgemaakt en goedgekeurd tijdens de
Algemene Vergadering van 20 november 1987.
Deze statuten werden voorgelezen en goedgekeurd op de Statutaire Vergadering van 07 januari 2000.

De Secretaris,

De Voorzitter,

In naam van WTC Damiaan WBV
Plasschaert Roland

In naam van WTC Damiaan WBV
Torfs Luc
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