STATUTEN VAN WTC BORREKENSVELD
Update : 05 april 2018

1. Historiek :
De club WTC BORREKENSVELD werd gesticht op 07/09/1980 onder de naam van ZVK
BORREKENSVELD, gezeteld te Strombeek-Bever, Borrekensveld (ZVK = ZaalVoetbalKlub)
Op 01 juni 2006 werd de club uitgebreid met een fietsclub, genaamd WTC BORREKENSVELD
(WTC = WielerToeristenClub)
Sedert 01 juli 2014 werd de zaalvoetbalactiviteit (ZVK) ontbonden en bestaat de club enkel nog
uit een fietsclub, genaamd WTC BORREKENSVELD.
2. Doelstelling:
De club WTC BORREKENSVELD heeft als doel om, in een amicale sfeer, aan sport en ontspanning
te doen.
3. Activiteiten:
De club organiseert voor haar leden, op recreatief niveau, fietstochten (MTB en ritten op de weg)
en groepsuitstappen.
4. Bestuur:
4.1. Het bestuur kent volgende bestuursmandaten:
4.1.1.voorzitter
4.1.2.ondervoorzitter
4.1.3.secretaris
4.1.4.penningmeester
4.1.5.feestbestuurder/ploegverantwoordelijke
4.2. Het bestuur behoudt zich het recht om het aantal mandaten te beperken of uit te breiden
met een minimum van het mandaat van voorzitter, secretaris en penningsmeester.
4.3. Voornoemde mandaten:
4.3.1.zijn geldig voor een termijn van 3 jaar
4.3.2.het aantal termijnen is onbeperkt
4.3.3.worden bekrachtigd bij de daaropvolgende Algemene vergadering, na een geheime
stemming onder de leden
4.4. Elk bestuurslid verplicht er zich toe minstens op 2/3 van de bestuursvergaderingen aanwezig
te zijn, tenzij een geldige en vooraf aangemelde reden.
Indien een bestuurslid hierbij in gebreke blijft, kan hij/zij door stemming van het bestuur
uitgesloten worden.
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4.5. In geval van ontslag of overlijden van één der bestuursleden, voorziet het bestuur in
zijn/haar vervanging. De door het bestuur verkozen vervanger/vervangster zet het lopende
mandaat van het ontslagen of overleden bestuurslid verder. Zijn/haar mandaat is slechts
definitief na bekrachtiging door stemming op de eerstvolgende Algemene vergadering.
4.6. Ieder lid van de club kan zich kandidaat stellen voor een openstaande bestuursmandaat
wanneer hij/zij voldoet aan volgende voorwaarden:
4.6.1.zijn/haar kandidatuur schriftelijk te richten aan het secretariaat
4.6.2.twee opeenvolgende jaren effectief lid zijn van de club
4.6.3.de dag van zijn/haar kandidatuur, minimum 18 jaar oud is
4.7. Werking
Binnen het bestuur worden de beslissingen genomen bij een 2/3 meerderheid.
Aanvaarding van een nieuw clublid gebeurt met geheime stemming.
Beslissingen inzake de werking van de club gebeurt door middel van handopsteking.
Principebeslissingen kunnen bij afwezigheid van de Voorzitter niet genomen worden.
4.8. Bestuurstaken:
4.8.1.Voorzitter
De Voorzitter ziet toe op en is eindverantwoordelijke voor de toepassing van de
statuten, de administratie van de club, de coördinatie en het beheer van de club.
Hij/zij roept maandelijks het bestuur samen, zit de vergadering voor.
Hij/zij heeft stem- en arbitragerecht en heeft voortdurend controle over de zaken van
de club.
4.8.2.Ondervoorzitter
De Ondervoorzitter adviseert de voorzitter in de uitoefening van zijn taken.
Hij/zij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en zal andere bestuursleden bijstaan
en adviseren.
Bij een langdurige afwezigheid (> 2 maand) van de Voorzitter omwille van
gezondheidsredenen zal hij de taken en rechten van de Voorzitter waarnemen
gedurende deze/haar afwezigheid.
4.8.3.Secretaris
De Secretaris leidt de administratie van de club.
Hij/zij verzorgt de communicatie met de leden; VWB ;sportraad en andere actoren.
Hij/zij maakt notulen van de verschillende vergaderingen.
4.8.4.Penningmeester
De Penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding (bijhouden van gedane
uitgaven en verkregen ontvangsten) van de club en beheert de clubfondsen.
Hij/zij verricht de, door het bestuur goedgekeurde, uitgaven.
Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering legt hij/zij een detail van de boekhouding
voor met de daar bijbehorende kwitanties.
4.8.5.Feestbestuurder / ploegverantwoordelijke
De Feestbestuurder /ploegverantwoordelijke organiseert en plant de fietstochten en
groepsuitstappen, met akkoord van het bestuur.
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Hij/zij leidt de geplande tochten en uitstappen in goede banen en houdt toezicht dat
het intern reglement wordt geëerbiedigd.
5. Erevoorzitter(s)
Personen, omwille van hun uitzonderlijke verdiensten ten aanzien van de club, worden
voorgedragen en aangeduid door het bestuur maar maken geen deel uit van het eigenlijk
bestuur.
Zij mogen aanwezig zijn op alle vergaderingen maar hebben enkel een raadgevende functie.
6. Leden:
6.1. De leden van de club bestaan uit
6.1.1.Bestuursleden (zie Par. 4)
6.1.2.Fietsende leden
De Fietsende leden zijn de leden die deel nemen aan zowel de fietstochten als aan de
groepsuitstappen
6.1.3.Niet-fietsende leden
De Niet-fietsende leden nemen alleen deel aan de groepsuitstappen
6.2. Lidgeld
Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.
Na betaling van zijn/haar lidgeld zal voor het clublid een verzekering afgesloten worden bij
de VWB.
6.2.1.Niet-fietsende leden, waarvan binnen het gezin geen fietsend lid is, kan opteren om
zich al dan niet te laten verzekeren door de club bij de VWB.
Indien het lid kiest voor geen aansluiting/verzekering bij de VWB zal dit verrekend
worden in het jaarlijks lidgeld.
6.3. Aansluiting en reglementen:
De club WTC BORREKENSVELD is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) en
erkent hierbij het reglement en statuten van deze bond.
WTC BORREKENSVELD heeft een interne gedragscode vervat in het “Intern reglement”.
De statuten en gedragscode zijn te raadplegen via de website van de club.
Door betaling van zijn/haar lidgeld verklaart het lid zich akkoord met deze statuten en
gedragscode.
6.4. Inspraak
Ieder lid, ouder dan 16 jaar en minstens 1 maand lid van de club, heeft één stem.
(enkelvoudig stemrecht).
Men kan zijn/haar stemrecht, door middel van een schriftelijke volmacht, overdragen aan
een ander clublid.
Het stemmen gebeurt door een geheime stemming of door handopsteking.
Hij/zij kan vragen om een bepaald onderwerp hetzij op de bestuursvergadering hetzij op de
Algemene vergadering op de agenda te plaatsen.
De voorgestelde onderwerpen die behandelt worden op de Algemene vergadering zullen
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voorafgaandelijk goedgekeurd worden door het bestuur.
6.5. Ontslagen
6.5.1.Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan het
bestuur.
De verbreking is pas definitief na betaling van alle verschuldigde bedragen en/of
teruggave van eigendomsstukken van de club.
6.5.2.Het bestuur kan een lid uitsluiten op basis van inbreuken tegen
- het reglement van de VWB
of
- het intern reglement
Een eventuele uitsluiting dient te worden goedgekeurd op een bestuursvergadering
met eenparigheid van stemmen. (unanimiteit van alle bestuursleden).
6.6. Schade en diefstal
Voor schade en diefstal aan/van eigendom van de leden kan de club niet aansprakelijk
gesteld worden.
6.7. Alcohol- en/of drugsmisbruik
Bij de vaststelling van misbruik van alcohol en/of drugs zal het bewuste lid geweigerd
worden om te mogen deelnemen aan de geplande fietstocht of groepsuitstap.
Dergelijk misbruik kan eveneens aanleiding geven tot uitsluiting uit de club.
7. Ontbinding van de club:
Bij ontbinding van de club, wordt de activa en de passiva van de club verdeeld onder de
bestuursleden.
8. Algemene vergadering:
8.1. Frequentie
8.1.1.De Algemene vergadering zal jaarlijks georganiseerd worden
8.2. Deelnemers
8.2.1.Ieder lid wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene vergadering
8.2.2.Verder kan het bestuur personen, omwille van hun verdiensten ten aanzien van de
club, uitnodigen om deel te nemen aan de Algemene vergadering van de club.
Deze personen zullen echter geen stemrecht hebben.
8.3. Agenda
Tijdens de Algemene vergadering zal het bestuur een sportief- en financieel overzicht geven
van het voorbije jaar en hun planning voor het komende jaar toelichten.
8.4. Onderwerpen
De onderwerpen die het voorwerp uitmaken van een stemming worden bepaald door

4

8.4.1.1.
het statuut van de club (zie Par 4.3)
8.4.1.2.
of kunnen worden voorgedragen door de leden, mits goedkeuring van het
bestuur
8.5. Bekrachtiging
De onderwerpen die het voorwerp uitmaken van een stemming zullen bekrachtigd worden
door een eenvoudige meerderheid (1/2 + 1) van de uitgebrachte geldige stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen zal een tweede stemronde plaatsvinden.
In geval van status-quo heeft de voorzitter het arbitragerecht om het onderwerp al dan niet
te verwerpen of te bekrachtigen.
9. Buitengewone Algemene vergadering:
Een buitengewone Algemene Vergadering kan altijd door het bestuur belegd worden oa wanneer
er zich een onvoorziene omstandigheid plaatsvindt die niet vervat is in deze statuten.

Voorzitter,

Secretaris,

Ondervoorzitter,

Penningmeester,

Feestbestuurder/ploegverantwoordelijke,
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