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Art. 1. Rechtsvorm, naam, zetel, duur. 

1. De sportvereniging “Joggingteam Peulis” werd opgericht op 19.04.1990 voor onbepaalde 

duur.  

2. Joggingteam Peulis is een feitelijke vereniging die zich evenwel kan omvormen tot een 

VZW, indien dit opportuun wordt geacht door het bestuur. 

3. De zetel en het secretariaat van de vereniging zijn gevestigd te 2580 Putte, Clemensstraat 

36. (Situatie vanaf 1/12/2010) 

 

Art. 2. Doel . 

1. De vereniging stelt zich tot doel om de conditie van haar leden op een aangename en 

recreatieve manier op peil te houden en om de loopsport in het algemeen te promoten.  

2. Om deze doelstelling te bereiken kan de vereniging technische bijstand verlenen bij de 

organisatie van joggings en marathons. 

 

Art. 3. Lidmaatschap. 

1. De vereniging staat open voor iedereen die zich positief opstelt ten opzichte van de 

vereniging en geen daden stelt die de vereniging op enigerlei wijze schade toebrengt of de 

integriteit van de medeleden in gevaar brengt. De bevoegdheid hiertoe ligt bij het bestuur. 

2.  Het lidmaatschap gaat in wanneer het lidgeld voor het lopende werkjaar is betaald. Een 

werkjaar loopt gelijk met een kalenderjaar. 

3.  Het bedrag van het lidgeld wordt bij eenvoudige meerderheid bepaald door het bestuur van 

de vereniging. 
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Art. 4. Aansluiting/verzekering. 

1.  De vereniging is aangesloten bij SPORTA vzw. 

2. Elk lid van Joggingteam Peulis is automatisch lid van SPORTA VZW en is verzekerd 

overeenkomstig de bepalingen van de verzekeringspolis die SPORTA VZW aanbiedt aan 

zijn leden. 

 

Art.5.  Bestuur. 

1. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het 

bestuur kan uitgebreid worden met bijkomende leden. Deze worden aangesteld door het 

bestuur of de algemene ledenvergadering bij eenvoudige meerderheid. 

2.  De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 1 jaar. Het mandaat gaat in 

vanaf de 1
ste

 van de maand volgend op de algemene ledenvergadering. De algemene 

vergadering bevestigt jaarlijks de bestuursleden in hun functie. 

3.  De meerderheid van de bestuursleden dient ouder te zijn dan 18 jaar en moet woonachtig 

zijn in Putte (fusiegemeente).  

4.  Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van het huishoudelijk reglement dat 

voor elk lid ter inzage ligt in het clublokaal en kan geraadpleegd worden op de website van 

het Joggingteam.  Dit huishoudelijk reglement kan op elk tijdstip gewijzigd worden mits 

2/3
de

 meerderheid van stemmen van de bestuursleden. 

5. De bestuursleden bepalen in onderling overleg de taakverdeling binnen het bestuur. 

 

Art. 6. Algemene ledenvergadering. 

1. Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Bij voorkeur 

heeft deze plaats binnen de drie maanden na het afsluiten van het werkingsjaar, dat loopt 
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van 1 januari tot 31 december. De oproeping gebeurt via e-mail of schriftelijk aan de leden, 

minstens 15 dagen vóór de vergadering plaatsheeft. 

2. De agenda van de algemene vergadering wordt bepaald door het bestuur. Elk lid heeft het 

recht om tot 3 dagen vóór de vergadering, schriftelijk punten aan de agenda toe te voegen. 

3.  Andere (algemene) ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit 

wenselijk acht of na schriftelijke aanvraag van tenminste 1/3
de

 der leden, met omschrijving 

van reden voor dit verzoek. 

4. Om rechtsgeldig te stemmen dient minstens 1/3
de

 van de leden aanwezig te zijn op de 

vergadering. Wordt dit aantal niet gehaald, dan wordt een nieuwe algemene 

ledenvergadering vastgelegd binnen de maand na de vorige en waarbij rechtsgeldig 

gestemd wordt ongeacht het aantal aanwezige leden. Blanco stemmen of onthoudingen 

worden toegevoegd aan de meerderheid. 

5. De algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid de statuten te wijzigen met 2/3
de

 

meerderheid van de aanwezige stemmen. In de uitnodiging voor de algemene vergadering 

dient wel opgenomen te worden welke artikelen kunnen gewijzigd worden. 

6. De rekening van het voorbije werkjaar wordt tenminste 8 dagen vóór de jaarvergadering 

ter kennis gebracht aan de leden, die op de zetel van de vereniging inzage krijgen van alle 

bescheiden waarop de rekening steunt. De ledenvergadering keurt de rekening goed en 

verleent kwijting aan de bestuurders.  

7.  De algemene ledenvergadering benoemt minstens 3 bestuursleden. 

 

Art.7. Ontbinding  

Ingeval van ontbinding van de vereniging worden haar tegoeden toegekend aan het 

kinderkankerfonds. 

 

Art. 8. Slotbepaling 
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Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld wordt verwezen naar het huishoudelijk 

reglement. 


