STATUTEN POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK
Hoofdstuk I - Algemeenheden
Art. 1.

Op 15-6-1963 werd een postzegelclub gesticht zonder rechtspersoonlijkheid, zonder
godsdienstige overwegingen en zonder politieke overtuigingen onder de benaming van
"POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK".

Art. 2.

De zetel van de club is gevestigd te NIEUWPOORT.

Art. 3.

De duur van de club en het aantal leden is onbeperkt.

Art. 4.

Doel: alle postzegelverzamelaars verenigen, hun belangen verdedigen, propaganda
verspreiden in het belang van de filatelie, maandelijkse vergaderingen houden,
prijskampen en tentoonstellingen inrichten en diensten eigen aan een postzegelclub
organiseren.

Art. 5.

Het filatelistisch werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 6.

De statutaire-, de maandelijkse- en de bestuursvergaderingen worden gehouden in het
lokaal door het bestuur aangeduid.
a) de statutaire vergadering wordt éénmaal per jaar gehouden op de eerste
maandelijkse vergadering van het filatelistisch werkjaar.
b) de maandelijkse vergaderingen worden gehouden op de eerste zondag van iedere
maand van 9.45 uur tot 12 uur.
c) de bestuursvergaderingen hebben plaats de donderdag voor en na de
maandelijkse vergaderingen van 20.00 uur tot 22 uur.
De agendapunten van de statutaire vergadering zullen tijdig aan de leden kenbaar
gemaakt worden.

Art. 7.

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur en dient vereffend te worden
voor 31 maart van ieder jaar.

Hoofdstuk II - Leden
Art. 8.

Soorten leden :
a) Ereleden: titel verleend aan personen die een bijzondere dienst bewezen hebben
aan de club. De titel wordt verleend na goedkeuring door het voltallig bestuur.
b) Steunende leden: personen die een bijdrage aan de club schenken zonder van de
voordelen van de club te genieten.
c) Bestuursleden: leden die deel uitmaken van het bestuur van de club. Een bestuurslid
met 10 jaar bestuursfunctie wordt bij uittreden uit het bestuur automatisch erelid.
d) Gewone leden: leden die in orde zijn met hun jaarlijkse bijdrage.

Art. 9.

Worden NIET meer als lid beschouwd :
a) Zij die de jaarlijkse bijdrage NIET betaald hebben voor 31 maart.
b) Zij die bij beslissing van het bestuur uit de club gesloten worden hetzij om laakbare
feiten die en/of de club en/of haar bestuur en/of haar leden schaden, hetzij om de
goede werking van de club rechtstreeks of onrechtstreeks te hebben ondermijnd.
c) Zij die op bedrieglijke wijze valse, vervalste of geschonden zegels te koop of in
veiling stellen, wanneer deze zegels NIET aangegeven worden in de staat waarin
ze zich bevinden. Het eventuele incident zal bij de eerstvolgende
bestuursvergadering behandeld worden.

Art. 10.

Het lidgeld van personen die uit de club gesloten worden is NIET terug vorderbaar.

Hoofdstuk III - Bestuur - Bestuursvergaderingen
Art. 11.

De club wordt beheerd door een bestuur bestaande uit maximum NEGEN leden die, bij
geheime stemming, door de ere-, bestuurs- en gewone leden aanwezig op de statutaire
vergadering verkozen worden voor een periode van DRIE jaar.
Herkiesbare bestuursleden hebben altijd voorrang op nieuwe kandidaten.
Het bestuur bepaalt na elke verkiezing de functies die door de bestuursleden zullen
waargenomen worden.
Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretarispenningmeester en commissarissen die een functie uitoefenen volgens de
noodwendigheden eigen aan de club.
De beslissing tot uitbreiding van het bestuur zal voor de statutaire vergadering aan de
leden medegedeeld worden.
De functies van voorzitter en ondervoorzitter kunnen NIET in hetzelfde jaar herkiesbaar
gesteld worden.
De functie van secretaris is vast en wordt dus niet herkozen.

Art. 12.

In de loop van het werkjaar kan het bestuur, bij meerderheid van stemmen, personen in
het bestuur opnemen indien bijzondere en/of belangrijke werkzaamheden
of
gebeurtenissen dit vereisen. Hun mandaat is in tijd beperkt tot de tijdspanne van de
werkzaamheid en/of gebeurtenis. Voor die periode hebben zij stemrecht. Bij een
herkiezing van het bestuur hebben zij voorrang na de kandidaat herkiesbare
bestuursleden en voor de andere kandidaten.
Het bestuur heeft de bevoegdheid helpers aan te stellen die evenwel GEEN recht van
deelname hebben aan de bestuursvergaderingen, uitgezonderd op uitnodiging van het
bestuur. Zij hebben GEEN stemrecht, zij treden slechts op als raadgevers.

Art. 13.

Om als bestuurslid verkozen te worden moet men :
a) zijn jaarlijkse bijdrage betaald hebben,
b) tenminste ZES maanden lid zijn van de club,
c) bereid zijn de bestuursvergaderingen regelmatig bij te wonen,
d) bereid zijn de vrijwillig aanvaarde opdracht gratis en naar behoren uit te voeren,
e) zijn aanvraag SCHRIFTELIJK richten tot de voorzitter van de club.

Art. 14.

Wanneer een plaats als bestuurslid vacant komt
a) doet het bestuur een oproep om kandidaten,
b) het bestuur zal, indien noodzakelijk, de te begeven bestuursfunctie nauwkeurig
omschrijven,
c) de leden die menen de functie naar behoren te kunnen vervullen, zullen hun
kandidatuur SCHRIFTELIJK richten tot de voorzitter.

Art. 15.

Ontslagneming als bestuurslid :
De bestuursleden richten hun ontslag schriftelijk en aangetekend tot de voorzitter van
de club. De reden van het ontslag dient vermeld.
De voorzitter dient zijn ontslag te richten tot de ondervoorzitter en de secretaris.

Art. 16.

De bestuursleden worden als ontslag gevend aanzien wanneer ze :
a) onder de toepassing van artikel 9 van huidig statuut vallen,
b) klaarblijkelijk gebrek aan belangstelling ten aanzien van de clubactiviteiten
vertonen.

Art. 17.

De ontslag gevende dient de functie die hij waarnam behoorlijk over te dragen aan de
persoon die als plaatsvervanger aangewezen is door het bestuur.

Art. 18.

Op verzoek van DRIE bestuursleden aan de voorzitter gericht om een speciale
bestuursvergadering te houden, dient het bestuur samengeroepen te worden op datum
en uur door de aanvragers gevraagd.

Art. 19.

Om geldige beslissingen te kunnen nemen moet minimum de helft van de
bestuursleden aanwezig zijn.
Een bestuursvergadering is alleen geldig bij aanwezigheid van de voorzitter en/of de
ondervoorzitter en de secretaris-penningmeester.

Art. 20.

ALLE beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De bespreking van een
voorstel kan verdaagd worden tot de eerstvolgende vergadering van het bestuur.
De stemming geschiedt bij naamafroeping. Voor vraagstukken betreffende personen
dient geheim gestemd te worden (briefjes). Schriftelijk stemmen bij afwezigheid is NIET
toegelaten.

Art. 21.

Indien het bestuur enigerlei voorstel of beslissing wil bespreken ten opzichte van een
bestuurslid, dient het bestuurslid op eenvoudige vraag van de voorzitter de vergadering
te verlaten tot hij teruggeroepen wordt.

Art. 22.

De uitnodigingen tot uitzonderlijke bestuursvergaderingen dienen langs de post
verstuurd te worden en dit minimum DRIE dagen voor de gestelde datum. De te
bespreken punten dienen op de dagorde te worden vermeld.

Art. 23.

Alle processen-verbaal der bestuursvergaderingen dienen door de secretaris te worden
bijgehouden in een register. Zij dienen te worden ondertekend door de voorzitter, de
ondervoorzitter of bij afwezigheid van één hunner, door een ander bestuurslid.

Art. 24.

Klachten of voorstellen ter verbetering van de werking van de club dienen schriftelijk en
ondertekend gericht te worden aan het bestuur. Zij worden behandeld in de
eerstvolgende bestuursvergadering.

Art. 25.

In de schoot van het bestuur wordt een dagelijks bestuur aangesteld bestaande uit
maximum VIER bestuursleden waaronder de voorzitter en de secretaris.
De beslissingen door het dagelijks bestuur genomen worden op de eerstvolgende
bestuursvergadering voorgelegd.

Hoofdstuk IV - Sociaal fonds
Art. 26.

Alle inkomsten nodig om het maatschappelijk doel van de club te verwezenlijken
worden samengebracht door middel van de jaarlijkse bijdrage van de leden, door de
werking van de club en door de giften ten voordele van de club gedaan.

Art. 27.

Het sociaal fonds dient in de eerste plaats te worden gebruikt om de werking van de
club te verzekeren en het succes van de manifestaties waaraan de club haar
medewerking verleent te helpen verwezenlijken.
De ontslag gevende, de uitgesloten en de bestaande bestuursleden, ereleden,
steunende en gewone leden alsook de erfgenamen dezer leden alsook de toekomstige
leden hebben GEEN ENKEL recht op het maatschappelijk bezit van de club;

Art. 28.

Elke som die beschikbaar is en NIET onmiddellijk gebruikt wordt dient te worden
geplaatst hetzij op een postrekening, hetzij op een bankrekening. Het bestuur mag
beslissen dit geld te plaatsen in postzegels, hetzij in andere opbrengst gevende
beleggingen.

Hoofdstuk V - Reglement Inwendige Orde
Art. 29.

Het bestuur maakt de reglementen op voor de verschillende functies eigen aan de
werking van de club. Reglementen die NIET in het huidig statuut voorzien zijn, worden
goedgekeurd door het bestuur na bespreking ervan. Zij dienen eveneens ter kennis
gebracht te worden aan de leden van de club.

Art. 30.

Het contact tussen het bestuur en zijn leden gebeurt door de uitgifte van een
maandblad. Verschillende rubrieken worden daarin opgenomen.

Hoofdstuk VI - Ontbinding
Art. 31.

De ontbinding van de club zal geschieden volgens de beslissingen genomen door het
bestuur dat op dat ogenblik zal bestaan. Het eventueel batig saldo zal overgedragen
worden hetzij aan een liefdadig werk, hetzij aan een vereniging met een doel
gelijkaardig aan dit van de ontbonden club.

Hoofdstuk VII - Wijzigingen
Art. 32.

Huidig statuut kan geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden bij beslissing het bestuur.
****************************

WIJZIGING goedgekeurd en ondertekend in de bestuursvergadering gehouden op 30 januari
2003.
Voorzitter : MOONS Etienne
Ondervoorzitter : VAN DEN BROUCKE Charles
Secretaris-Penningmeester : LINGIER Oscar
Commissarissen:
LEGEIN Georges
SOETE Marcel
GEERAERTS Yo
VANDOOREN Robert
MOUCHON Pierre
WYNEN Jos

