KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN
Opgericht op 18 maart 1951, aangesloten bij:
De Vlaamse Judofederatie en de Belgische Judobond onder nr. 4009
STATUTEN
1)

“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” werd opgericht op 18 maart 1951 onder de
naam “SHIN GEMPIN RYU”. Een eerste naamswijziging in “JUDOCLUB BEVEREN”
werd doorgevoerd op de algemene vergadering van 4 november 1993. Bij schrijven
van 13 juni 2000 vanwege het Kabinet van de Koning, werd aan de club de titel
“KONINKLIJKE” toegekend.
STICHTENDE LEDEN:
Van Haesendonck Francois, Aelbrecht Antoon, Jacobs Willy, Onghena Dionitius,
Thiron Aime, Thiron Emiel, Van Den Bussche Cesar en Van Nieuwlande Paul.
Het eerste bestuur was als volgt:
Voorzitter: AELBRECHT ANTOON
Secretaris: LINGIER FRANS
Penningmeester: ROELANDT ALFONS
Raadsleden: DENOLET ROGER en MARTENS ARTHUR

2)

De maatschappelijke zetel van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” is gevestigd
op het adres van de secretaris.
De trainingszaal (Dojo) is gelegen in het sportcentrum te Beveren, aan de
Meerminnendam.

3)

“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” heeft als doel de judosport te onderwijzen
aan haar leden, alsook het JUDO te propageren.

4)

“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” wordt ontbonden bij een ledenaantal van
minder dan 2 (twee) leden.

5)

De namen, adressen, beroep en nationaliteit van de leden kunnen op het
secretariaat van de club bekomen worden.

6)

Ieder die lid wil worden van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” moet aan
volgende voorwaarden voldoen:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Zich laten inschrijven als vergunninghouder bij de Vlaamse
Judofederatie.
Voor minderjarigen, het bewijs van toestemming van de ouders, of
voogd voorleggen dat ze Judo mogen beoefenen.
Het
toetredingsformulier zal door de ouders of voogd alsmede door de
clubverantwoordelijke ondertekend worden.
Een waarborg van 12.5 € betalen bij aansluiting, deze wordt terugbetaald
bij ontslag uit de club en na aftrek van eventuele achterstallige bijdragen.
Indien het bestuur dit gewenst acht kan een bewijs van goedzedelijk
gedrag gevraagd worden.
Door zijn toetreding onderwerpt een lid zich automatisch aan de statuten
en het reglement van inwendige orde van de club.
Bij toetreding moet ieder lid een medisch sportonderzoek ondergaan en
dit dient jaarlijks herhaald te worden.
Uitgezonderd de onderzoeken aangevraagd door de club en
gesubsidieerd door BLOSO, gebeuren de doktersonderzoeken op eigen
kosten van de leden.

7)

Jaarlijks wordt in de maand oktober of november een algemene vergadering
gehouden. Deze wordt bijeengeroepen door het bestuur, of wanneer een vijfde van
de leden erom verzoeken.
De datum wordt door het bestuur beslist. Deze datum en het agenda zal bekend
gemaakt worden door een omzendbrief alsmede door aanplakking aan de
berichtenborden in de Dojo.
Alle leden van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” mogen deel nemen aan de
algemene vergadering. Stemrecht heeft men vanaf de leeftijd van 16 jaar.
De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:
-Wijziging van de statuten.
-Benoemen van de bestuursleden.
-Goedkeuren van de verslagen en de jaarrekening van het afgelopen sportjaar en de
begroting van het volgende sportjaar.
Ieder lid kan klachten of suggesties naar voor brengen op de algemene vergadering
die dan op de volgende bestuursvergadering zullen besproken worden.
Het verslag van deze bespreking alsmede het verslag van de algemene vergadering
zullen op de berichtenborden in de Jojo uitgehangen worden.

8)

Het bestuur wordt verkozen op de algemene vergadering voor een termijn van drie
jaar, ieder lid is onbeperkt herkiesbaar.
Om zich kandidaat te kunnen stellen moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
- Minimum 21 jaar oud zijn.
- Minimum 3 jaar lid zijn.
a)
Het bestuur vergaderd iedere maand (juli en augustus uitgezonderd).
Deze vergadering mag bijgewoond worden door een afgevaardigde van
het Technisch comité doch zonder stemrecht.
b)
Het bestuur bepaald de maandelijks lidmaatschapsbijdrage (zie bijlage)
van de leden alsmede de wijze van betaling.
c)
Het bestuur beheerd de clubgelden
d)
De penningmeester maakt maandelijks een afrekening op voor het
bestuur. Hij stelt jaarlijks een overzichtelijk jaar-kasverslag op en licht
het toe op de algemene vergadering indien gewenst. Het jaar-kasverslag
zal eerst besproken worden op de bestuursvergadering die de algemene
vergadering vooraf gaat. Indien het bestuur erom verzoekt stelt hij een
tussentijds verslag op.
e)
Het bestuur stelt eveneens een reglement op van inwendige orde en
wijzigt dit indien nodig, met eenparigheid van stemmen, en na overleg
met het technisch comité.
f)
Het bestuur stelt de hoofdtrainer aan.
g)
Het bestuur stelt een public relations man aan.

9)

De hoofdtrainer kiest onder zijn kernleden een aantal medewerkers die samen met
hem het technisch comité vormen.
a)
De taken binnen het technisch comité worden onderling verdeeld.
b)
Het technisch comité is bevoegd voor alle technische zaken en
problemen voor wat het Judoonderwijs en wedstrijden aangaat.
Het technisch comité kan steeds advies en hulp vragen aan het bestuur.

10)

Ieder lid van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” kan voorstellen doen ter
wijziging van een of meer artikelen van de statuten. Het bestuur onderzoekt de
opportuniteit van het voorstel en legt het eindresultaat voor aan de algemene
vergadering.

11)

Ieder lid van “KONINKLIJKLE JUDOCLUB BEVEREN” kan steeds een aanvraag
doen om een probleem op de volgende bestuursvergadering te bepreken, het lid
mag op deze bespreking aanwezig zijn.

12)

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
de club. Bij uittreding, uitzetting of overlijden hebben zij geen recht op een aandeel
in het vermogen van de club, zij kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen
voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de club bepalen de
resterende leden de bestemming van de gelden en materiële bezittingen van de
club, de bestemming moet aansluiten bij het doel van de club zijnde de judosport, de
gelden en materiële bezittingen mogen niet uitgekeerd worden aan de leden .

13)

“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” is een feitelijke vereniging zonder
winstgevend doel, zij staat verheven boven- en onafhankelijk van alle politieke of
godsdienstige instellingen van welke aard of gezindheid deze mogen zijn.

Deze statuten werden opgesteld te Beveren waas op 18 maart 1951
Gewijzigd op 14 november 1976
Gewijzigd en aangevuld op 1 maart 1979
Gewijzigd en aangevuld op 11 november 1984
Gewijzigd en aangevuld op 4 november 1993
Gewijzigd en aangevuld op 8 november 2001
Gewijzigd en aangevuld op 1 september 2003
Gewijzigd en aangevuld op 5 januari 2016
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BERTELS BRUNO
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DE ONDERVOORZITTER
DE SCHEPPER PATRICK

DE PENNINGMEESTER
DE ROOVER JOZEF

DE JEUGDCOÔRDINATOR
HEYNDRICKX SVEN

