G.T. Wimbledon
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
goedgekeurd op 15 februari 2018

1. Hoofdstuk 1: Oprichting en doeleinden
1.1. Artikel 1:
G.T. Wimbledon Zoutleeuwse Steenweg 120 – 3803 Sint-Truiden is aangesloten bij “Recreas vzw”,
waarvan de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-28
1.2. Artikel 2:
De sportclub heeft tot doel: “zoveel mogelijk personen met een verstandelijke handicap en/of
autisme spectrumstoornis regelmatig aan recreatieve sportbeoefening (G-tennis) te laten doen op
een kwaliteitsvolle wijze en dit met oog op:
. het verhogen van hun gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid
. het bevorderen van hun integratie
. hun acceptatie in de samenleving
2. Hoofdstuk 2: de leden en informatief oudermoment
2.1. Artikel 3:
Kan als lid toetreden tot de vereniging: ieder kind met een verstandelijke beperking en of Autisme
spectrumstoornis kan zijn aanvraag doen bij een bestuurslid. Na aanvaarding door de raad van
bestuur en betaling van het jaarlijks lidgeld wordt men toetredend lid. Hiermee stemt men in met
het huishoudelijk reglement dat vermeld staat op de web-site van de club.
Kan als ouderlid toetreden tot de vereniging: ieder ouderlid met democratische ideeën die daadwerkelijk bereid is samen te werken om de doelstellingen van de vereniging te verwezelijken.
2.2. Artikel 4:
De ouders van de leden worden minstens éénmaal per jaar door het sportclubbestuur
samengeroepen voor een informatief oudermoment.
3. Hoofdstuk 3: het sportclubbestuur en de clubwerking
3.1. Artikel 5:
Het sportclubbestuur is samengesteld uit ten minste 3 leden. Ieder ouderlid kan zich kandidaat
stellen voor een bestuursfunctie.
3.2. Artikel 6:
Het sportclubbestuur verkiest in zijn schoot een voorzitter, secretaris en schatbewaarder. Het
sportclubbbestuur kan uitgebreid worden met de volgende functies: erevoorzitter,
ondervoorzitter, materiaalverantwoordelijke, vertegenwoordiger sportraad…
3.3. Artikel 7:
Elk lid van het bestuur heeft één stem.

3.4. Artikel 8:
De bestuursleden zijn gehouden aan discretie omtrent hun beraadslagingen en besprekingen, zij
dienen de afspraken na te leven en de hun toevertrouwde opdrachten uit te voeren.
3.5. Artikel 9:
Taken van de voorzitter: de voorzitter heeft een controlerende functie binnen het sportclubbestuur
en binnen de sportclub. De voorzitter roept de vergaderingen van het plaatselijk bestuur bijeen en
stelt samen met de secretaris de agenda vast. De voorzitter zit de bijeenkomsten en vergaderingen
voor. Hij kan in alle omstandigheden bijstand en medewerking vragen .
3.6. Artikel 10:
Taken van de secretaris: de secretaris ontvangt en houdt de briefwisseling bij. Hij staat in voor
het bijhouden van de ledenlijst en het maken van de verslagen. Hij zorgt voor een degelijke
wisselwerking tussen de plaatselijke sportclub en het provinciaal secretariaat van Recreas . Hij
nodigt de bestuursleden in overleg met de voorzitter schriftelijk uit voor de bestuursvergadering
(minstens 3 keer per jaar).
3.7. Artikel 11:
Taken van de schatbewaarder: de schatbewaarder is verantwoordelijk voor de hem
toevertrouwde gelden. Hij doet de nodige verrichtingen inzake inkomsten en uitgaven en tekent
deze op in een kasboek. Elke verrichting wordt gerechtvaardigd door een kasboek, een kwijting
of een rekening. Op iedere bestuursvergadering is er kennis van de kastoestand. De
schatbewaarder zal erover waken dat de sportclub het kasboek bewaart gedurende een periode
van tenminste 10 jaar.
3.8. Artikel 12:
Taken van de ondervoorzitter: de ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
3.9. Artikel 13:
Taken van andere bestuursleden: bv. afvaardiging sportraad, materiaalverantwoordelijke… De
bestuursleden met een specifieke taak vervullen hun taak naar best vermogen. Op de
bestuursvergaderingen brengen zij ieder verslag uit van hun activiteiten.
4. Hoofdstuk 4: aanvullende regels
4.1. Artikel 14: Ethiek
Aangepast gedrag: de sportvereniging heeft voldoende aandacht voor het voorkomen van sociaal
onaangepast gedrag (pesten, racisme, uitsluiting, drugsgebruik, enz.)
4.2. Artikel 15:
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de organisatie,
hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten, kunnen geen opbrengsten halen uit de
organisatie waardoor zij zich individueel verrijken, en bij uittreding, uitsluiting of overlijden nooit
teruggave of vergoeding kunnen vorderen voor gestorte bedragen of gedane inbrengen.
4.3. Artikel 16:
Bij ontbinding van de organisatie, om welke reden ook, moeten de goederen worden bestemd tot
een doel dat aansluit bij het doel van de organisatie en mogen de goederen niet worden uitgekeerd
aan de leden.

