
STATUTEN WIELERTOERISTEN CLUB DE MORGENSTOND 

 

1. Naam; rechtsvorm, zetel, doel en duur 

 

1.1 De feitelijke vereniging draagt de naam “De Morgenstond” 

1.2  De zetel is gevestigd op het adres van de voorzitter van de club. De zetel kan 

verplaatst worden bij beslissing van het bestuur. 

1.3 De vereniging heeft tot doel de aangesloten leden de mogelijkheid te geven tot 

recreatieve wielerbeoefening in clubverband en het voortbestaan van de club in stand te 

houden. 

Ter verwezelijking van dit doel kan de vereniging: 

 -Fietstochten en uitstappen organiseren 

- Recreatieve wielerevenementen organiseren of mede organiseren 

 - aankopen van kleding en materialen tbv de leden 

 - andere aktiviteiten ten behoeve van de vereniging 

1.4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan ten alle tijden worden 

ontbonden. 

2. Lidmaatschap van de vereniging 

2.1 De vereniging telt twee soorten leden: actieve en niet aktieve (ere-) leden. 

Actieve leden: leden die deelnemen aan de de fietstochten van de kalender 

Niet-aktieve leden: diegenen die een lidmaatschapsbijdrage betalen, maar niet 

deelnemen aan de fietstochten van de kalender. Zij kunnen wel deelnemen aan andere 

aktiviteiten van de vereniging. 

2.2 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie 

bedragen. Het bestuur kan ten allen tijde een ledenstop invoeren en opheven indien 

nodig.  

2.3 Het lidmaatschap houdt in dat het lid de statuten en de reglementen aanvaardt. 

Nieuwe leden worden slechts aanvaard na akkoord van het bestuur. 

2.4 Uittreding is ten allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet betalen van het 

jaarlijkse lidgeld. In geval van uittreding blijven de betaalde bijdragen door de vereniging 

verworven en kunnen door de uittredende leden niet worden teruggevorderd. 

2.5 Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het lidgeld is vastgesteld in 

het algemeen reglement lidmaatschap. 

 



2.6 Uitsluiting van een lid kan door het bestuur worden uitgesproken wanneer de 

belangen en/of goede naam van de club, andere leden of sponsor worden geschaad. 

Herhaaldelijk ongepast weggedrag waarbij de veiligheid van de groep in gedrang komen 

zijn ook onderwerp van uitsluiting. 

 

3. De algemene vergadering  

 

3.2 De algemene vergadering voor alle leden wordt door het bestuur bijeen geroepen 

telkens als het belang van de vereniging vereist. Zij komt minstens twéé maal per jaar 

samen,  éénmaal voor aanvang (februari),  en éénmaal na het beeindigen van het 

fietskalender. De leden worden hiertoe opgeroepen door de voorzitter, of door de vice-

voorzitter of door minstens éénderde van de aktieve leden. De oproeping geschied bij 

electronische post (email) of per gewone brief. Vermelding van plaats, datum en agenda 

worden 8 dagen op voorhand verzonden. De vergadering wordt voorgezeten door de 

voorzitter van het bestuur, of bij ontstentenis door één van de aanwezige bestuursleden. 

Elk actief lid beschikt over één stem op de algemene vergadering, Elk actief lid kan 

volmachtdrager zijn voor één actief lid van de vereniging. 

3.2 De algemene vergadering is bevoegd tot het wijzigen van de statuten en reglementen, 

het kiezen  en ontslaan van bestuursleden, het ontbinden van de vereniging en alle bij de 

wet  voorziene handelingen.  

3.3 Volgens de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der 

aanwezigen en bij volmacht vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de 

stem van de voorzitter, of  van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Er 

kan slechts worden beslist door de algemene vergadering over de punten die in de 

oproeping werden opgenomen. Voor wijziging van statuten en reglementen is een 

tweederde meerderheid, van een tweederde aanwezigheid van de aktieve leden, vereist. 

Indien dit niet het geval is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die zal 

kunnen beslissen met dezelfde tweederde meerderheid ongeacht het aantal aanwezige 

en vertegenwoordigde  actieve leden. 

3.4De beslissingen van de algemene vergadering worden in een verslag opgenomen en 

bijgevoegd aan het clubregister. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Het bestuur 

4.1 Het bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of 

dienstig zijn tot de verwezelijking van het doel van de vereniging met uitzondering van 

de bevoegdheden die toekomen aan de algemene vergadering. 

4.2 Het bestuur is samengesteld uit tenminste drie en maximum 7 actieve leden, die 

dienen te worden verkozen bij algemene vergadering bij gewone meerderheid van 

stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde actieve leden. Ten allen tijde moet het 

aantal bestuursleden kleiner zijn dan het aantal aktieve leden. Het bestuur is verkiesbaar 

om de drie jaar, zowel uittredend dan wel herverkiesbaar. De verkiezing wordt 

georganiseerd door het uittredende bestuur. Ieder aktief lid kan zich verkiesbaar stellen 

als bestuurslid. De bestuursleden kunnen ten alle tijde worden ontslagen door de 

algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid der stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde aktieve leden. Ieder bestuurslid kan zelf ontslag nemen 

door kennisgeving aan de voorzitter per email of gewone post. Het bestuur verdeeld 

onder zijn bestuursleden de diverse functies; minimaal voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Ook de volmachthouders van de rekeningen worden onder de 

bestuursleden aangeduid. 

4.3 Het bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter telkens het belang van de 

vereniging dit vereist, alsook na verzoek van een van de bestuursleden; hetzij bij monde 

hetzij per email of gewone post. De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de 

voorzitter of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.  

4.4 Het bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van 

de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten worden genomen bij 

gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde 

bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de voorzittende 

bestuurder doorslaggevende stem. 

4.5 Er wordt verslag opgesteld die door alle bestuurders worden goedgekeurd en 

bewaard in een verslagen register. 

4.6 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur als college, 

wordt de vereniging ten aanzien van derden en in juridische procedures geldig 

vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamelijk optredend.  

4.7 De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de 

vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid 

beperkt tot de vervulling van de hen gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen 

recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn verantwoordelijk voor de 

tekortkomingen in hun bestuur. 

 

 

 



5. Boekjaar 

5.1 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tem 31 december. De 

verrichtingen via bank worden bijgehouden via bankafschriften, ander verrichtingen via 

een kasboek. 

5.2 De controle op de verrichtingen en kasboek ligt bij de bestuurders. 

6. Ontbinding van de vereniging 

Bij ontbinding van de vereniging zal  de bestemming van het vermogen van de 

vereninging alleen aan een maatschappelijk doel worden overgemaakt. 

7. Reglementen 

7.1 Het algemeen  reglement  lidmaatschap wordt door het bestuur opgesteld en 

naargelang de noodwendigheden van de vereniging gewijzigd door het bestuur bij 

gewone meerderheid. 

7.2 Het huishoud reglement regelt de toekenning van vergoedingen, trofeen en alle 

andere terugbetalingen ivm kosten gemaakt in hoofde van de vereniging. 
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