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Uittreksel van de Statuten
De BMW Club Oirschot en Omstreken is een vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De club is een officiële rechtspersoon.
De officiële statuten zijn wat saai om te lezen en een echt juridisch stuk. In het uittreksel kun je de
hoofdlijn terugvinden en is op een wat toegankelijker manier uitgelegd wat de rechten en plichten van de
leden zijn.
Tijdens de clubvergaderingen zijn normaliter de volledige statuten bij het bestuur in te zien.
Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam: B.M.W.-club Oirschot en Omstreken. De vereniging is gevestigd te
Oirschot.
Doel.
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het toeristisch gebruik van het BMW motorrijwiel, in
de meest uitgebreide zin van het woord.
Middelen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van tenminste één evenement per maand en
door samenwerking met andere organisaties.
Duur.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Leden.
De vereniging kent motorleden, ereleden en ondersteunende leden.
1. Motorleden kunnen zijn:
zij die zijn toegelaten door het bestuur en in het bezit zijn van een BMW motorrijwiel voorzien van de
wettelijk vereiste documenten die het rijden ermee op de openbare weg mogelijk maken;
de echtgenote (echtgenoot) van degenen die als motorleden zijn toegelaten.
2. Ereleden zijn leden die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
3. Ondersteunende leden zijn zij die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen.
Ledenregister.
Het bestuur houdt een register bij met namen en adressen van alle leden.
Lidmaatschap.
Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris en toelating door de
leden.
Stemrecht.
Ieder motorlid heeft stemrecht.

__________________

_________________

Verplichtingen van de motorleden.
De motorleden zijn verplicht:
de contributie tijdig te voldoen;
zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement;
indien enigszins mogelijk actief deel te nemen aan evenementen en het bijwonen van de
ledenvergaderingen.
Einde van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
1. overlijden;
2. schriftelijke opzegging door het lid aan het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van een
maand;
3. schriftelijke opzegging namens de vereniging wegens:
het niet meer voldoen aan de eisen voor lidmaatschap (artikel 5);
handelingen of nalaten in strijd met de belangen van de vereniging;
het niet nakomen van de verplichtingen als lid van de vereniging;
4. ontzetting door het bestuur wegens wangedrag.
Schorsing.
In plaats van opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur, kan het lid worden geschorst
voor een periode van maximaal een jaar.
Gedurende deze periode kan het lid geen rechten ontlenen aan het lidmaatschap.
Het lid dient echter wel de verplichtingen hiervan na te komen.
Geldmiddelen.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. entreegelden;
2. contributies;
3. andere baten.
Het bestuur.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal leden, minimaal 3 en maximaal 5.
Alleen motorleden kunnen lid zijn van het bestuur.
Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering.
De voorzitter wordt gekozen door de motorleden.
Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Na 2 jaren een bestuursfunctie te hebben vervuld treedt het betreffende bestuurslid af. De aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie is mogelijk tot het tijdstip van de verkiezingen.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Vertegenwoordiging.
De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
Verenigings- en boekjaar.
Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus.
Het boekjaar loopt van augustus tot en met juli.
Kascommissie.
Jaarlijks wordt door de algemene vergadering een kascommissie benoemd, deze bestaat uit 2 motorleden.
De kascommissie controleert de boeken van het bestuur.
Het bestuur verleent de kascommissie alle mogelijke medewerking voor deze controle.
De kascommissie brengt verslag van zijn bevindingen uit aan de algemene vergadering.

__________________

_________________

Andere commissies.
Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van een werkcommissie, die onder verantwoordelijkheid van het
bestuur kan worden belast met bepaalde opdrachten.
Algemene vergadering.
Het bestuur dient een correcte en duidelijke boekhouding te voeren
Na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering "de jaarvergadering" gehouden.
De agenda van deze jaarvergadering bestaat onder andere uit:
1. het verslag van de secretaris;
2. het verslag van de penningmeester;
3. de verkiezing van de bestuursleden;
4. de verkiezing van de voorzitter;
5. de vaststelling van de hoogte van contributie, inschrijfgeld en minimale bijdrage.
Buitengewone vergaderingen worden gehouden indien:
1. Het bestuur dit nodig acht;
2. De statuten dit vereisen;
3. Op schriftelijk verzoek van 1/10 deel van het aantal motorleden. Het bestuur dient dan binnen 4 weken
een algemene vergadering bijeen te roepen.
Alle leden hebben toegang tot een algemene vergadering. Over toelating van anderen beslist het bestuur.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met vermelding van de agenda.
Indien in een vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen
rechtsgeldige besluiten genomen worden.
Van de algemene vergadering worden notulen opgemaakt, deze worden ter kennis van de leden gebracht.
Statutenwijzigingen en ontbinding der vereniging.
Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts tot stand worden
gebracht door middel van een stemming met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte
stemmen. Een dergelijk besluit kan slechts plaatsvinden in een speciaal hiervoor bijeengeroepen
vergadering.
Huishoudelijk Reglement.
De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen. Een dergelijk reglement
mag niet in strijd zijn met deze statuten.
DE VOLLEDIGE STATUTEN LIGGEN TER INZAGE OP HET SECRETARIAAT EN OP DE
ALGEMENE VERGADERING.
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Heb je vragen naar aanleiding van zaken die in dit document staan vermeld?
Neem contact op met een van de bestuursleden, om je vraag/ vragen beantwoord te krijgen.

__________________

_________________

