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STRUKTUUR VAN DE CLUB.

De club heeft effectieve leden en toegetreden leden. De toegetreden leden zijn onbeperkt in
aantal, betalen lidgeld en volgen de lessen. De effectieve leden maken deel uit van de
algemene vergadering en zijn beperkt in aantal. Maximum 10 en minimum 4 leden.
De raad van bestuur wordt verkozen uit en door de effectieve leden en bestaat uit maximum
10 en minimum 3 leden.
De gemachtigden worden verkozen uit en door de raad van bestuur.
Voor verdere info zie statuten.

I.

Effectieve leden:

BECK WILLIAM, JAGIELLO ROCH, RAMPELBERGH BRUNO, DEGREEF MARC, VERVLIMMEREN GRETA, ROGER ANAIS.

II.

Raad van bestuur:

JAGIELLO ROCH, RAMPELBERGH BRUNO, DEGREEF MARC, ROGER ANAIS.

III.

Bevoegdheden:

De raad van bestuur is bevoegd voor alle bevoegdheden die niet tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Hij heeft dus geen bevoegdheid betreffende:
1) De wijziging der statuten;
2) De benoeming en de afzetting der bestuurders;
3) De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4) De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5) De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
6) De ontbinding van de vereniging;
7) Het aannemen en uitsluiten van leden;
8) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9) Alle gevallen waarin de statuten het vereisen.
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IV.

Wijze van uitoefening bevoegdheden:

Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige bestuurders.

V.

VI.

Huidige gemachtigden:

FUNCTIE

NAAM

VOORZITSTER

ROGER ANAIS

SECRETARIS

DEGREEF MARC

SCHATBEWAARDER

JAGIELLO ROCH

Bevoegdheden:

De gemachtigden doen het dagelijks bestuur van de vereniging.

VII.

Wijze van uitoefening bevoegdheden:

Alle beslissingen worden gezamenlijk genomen.

Degreef Marc
Secretaris
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