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De vereniging draagt de naam: RIJWIELTOERCLUB HOOFDDORP verkort
RTC HOOFDDORP.
De RTC HOOFDDORP heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.
De RTC HOOFDDORP stelt zich ten doel het bevorderen van de fietssport in
de meest ruime zin van het woord.
Onder fietssport wordt verstaan het recreatieve en prestatieve gebruik van de
fiets, met dien verstande, dat bij het gebruik van de fiets de snelheid zich
dient te verhouden met het gestelde in de wegenverkeerswetgeving en het
plaatselijk karakter.
De RTC HOOFDDORP is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat
gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

LEDEN
ARTIKEL 2
De Vereniging heeft de volgende soorten leden:
a.
Ereleden,
b.
Leden van Verdienste,
c.
Leden,
d.
Donateurs.
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor de Vereniging op uitzonderlijke wijze
verdienstelijk hebben gemaakt, of hebben onderscheiden en op voorstel van het Bestuur
of tenminste tien stemgerechtigde leden, als zodanig zijn benoemd bij besluit van de
Algemene Vergadering met tenminste driekwart van de stemmen der aanwezige leden.
Leden van Verdienste zijn natuurlijke personen, die zich voor de Vereniging op
uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, of hebben onderscheiden en op
voorstel van tenminste tien stemgerechtigde leden en na goedkeuring van het voorstel
door het Bestuur, als zodanig zijn benoemd bij besluit van een Algemene Vergadering
met tenminste driekwart van de stemmen der aanwezige leden..
Leden zijn natuurlijke personen, die op een of andere wijze het doel van de Vereniging
helpen bevorderen. De echtgenoten van de leden, alsmede de tot het gezin behorende
minderjarigen, hebben dezelfde rechten als de leden, indien zij zich op de
voorgeschreven wijze als lid aanmelden. Na aanmelding als lid hebben deze personen,
indien zij meerderjarig zijn, ook stemrecht.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen of lichamen, die door een geldelijke bijdrage het doel der Vereniging
helpen bevorderen.

LIDMAATSCHAP
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14.
15.

Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen
in een voltallige Algemene Vergadering, is het Bestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de
Algemene Vergadering overgaan.
De bijeenroeping der Algemene Vergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn
van ten minste zeven dagen.
Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering
plaatsvond, kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldige
besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden
der vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de
helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan
worden uitgebracht en geen van hen, noch het Bestuur, zich tegen
besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedde op
kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de Algemene Vergadering
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der
aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van
ten minste één tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige
toepassing op besluitvorming door de Algemene Vergadering inzake
onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STEMRECHT
ARTIKEL 6
Stemrecht hebben Ereleden, Leden van Verdienste en Leden.
Stemgerechtigde leden moeten meerderjarig zijn.

VERENIGINGS- EN BOEKJAAR
ARTIKEL 7
Het verenigingsjaar loopt samen met het boekjaar.
Het boekjaar begint op een januari en loopt tot en met eenendertig december
van het jaar.

BESTUUR
ARTIKEL 8
Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf meerderjarige personen en
wordt door de Algemene Vergadering gekozen uit de stemgerechtigde leden, welke
ten minste één jaar lid van de Vereniging zijn.
De wijze van verkiezing, samenstelling en aftreden wordt geregeld in het Huishoudelijk
Reglement. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.

VERGADERINGEN
ARTIKEL 9
Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden.
In deze Vergadering wordt verslag uitgebracht over de toestand der Vereniging en
wordt het Bestuur voor het volgend jaar gekozen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 10
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Het regelt de inrichting en de werkzaamheden der Vereniging.
Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met de Statuten.

ONTBINDING
ARTIKEL 11
De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot ontbinding van de
Vereniging, indien het voorstel daartoe met driekwart der geldig uitgebrachte
stemmen is aangenomen en een opzettelijk daartoe belegde Algemene Vergadering,
waarin ten minste driekwart der stemgerechtigde leden aanwezig is.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een tweede
Algemene Vergadering uitgeschreven, waarin het besluit tot ontbinding kan worden
aangenomen met ten minste driekwart der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal aanwezig stemgerechtigde leden.
Wordt tot ontbinding besloten, dan bepaalt de Algemene Vergadering de wijze
waarop liquidatie zal plaatshebben, zulks met inachtneming van de bepalingen van
het Huishoudelijk Reglement en het Burgerlijk Wetboek, echter met dien verstande,
dat een eventueel batig saldo nimmer aan de leden kan worden toegewezen.

WIJZIGINGEN
ARTIKEL 12
De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot wijziging van de statuten van de
Vereniging indien het voorstel daartoe met tweederde der geldig uitgebrachte stemmen
is aangenomen. Het bepaalde in artikel 10 kan slechts worden gewijzigd met de aldaar
vermelde meerderheid van stemmen en is voldaan aan het aldaar gemelde quorum.
Deze gewijzigde Statuten treden in werking onmiddellijk nadat van de wijziging van de
statuten zijn vastgelegd in een notariële akte.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 13
In deze gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, en ook het Huishoudelijk
Reglement niet van toepassing is, beslist het Bestuur.

