
      STATUTEN 
 
 Dit document is een door het Bestuur goedgekeurde vertaling van de Statuten.       
Bij verschil van mening gaat de Franse versie voor. 
 
 
Artikel 1 : Naam van de vereniging 
 
 Deze vereniging , gesticht door leden en bepaald bij  wet per 1 juli 1901 en het decreet 
van 6  augustus 1901 heeft als naam : 
  CLUB INTERNATIONAL DU QUERCY (hierna genoemd de Club) 
 
Artikel 2 : Doel van de vereniging 
 

a) Verwelkomen van vreemdelingen  in de regio en  hun integratie in de Franse  
gemeenschap makkelijker maken door het organiseren van : 

 
       *      talenworkshops, onder leiding van vrijwilligers  

  culturele en creatieve workshops 
  activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van de leden 
  wandelingen, excursies en reizen 
  culturele manifestaties of festiviteiten die op een voor ieder toegankelijke  
        manier, vriendschap bevorderen 

 
b) De  Club kan binnen het plaatselijke sociale leven deelnemen aan elke  

activiteit of  manifestatie,  zolang deze niet in strijd zijn met de gedragscode 
van de Club.  

     
Artikel 3 : Hoofdkantoor 
 
Het adres van het hoofdkantoor is : 22, avenue du stade , Montaigu de Quercy.                  
Het hoofdkantoor kan worden verplaatst als het bestuur daartoe besluit en deze 
beslissing door de Algemene Vergadering van de Club  op de eerstvolgende vergadering, 
volgend op deze beslissing , wordt bekrachtigd.  
 
 
Artikel 4 : Inkomsten van de club 
 
De inkomsten van de Club bestaan uit : 
 
       °    lidmaatschapsgelden 
       *    bijdragen van leden of personen van buiten de club ter financiering van bepaalde  

activiteiten 
 de producten van deze activiteiten 
 subsidies verbonden aan overeenkomsten  van overheidswege of privaat 
     aangegaan met  rechtspersonen  
 giften en legaten 

 
 



Artikel 5 : Lidmaatschap  
 
De club bestaat uit :  
      

 ereleden : leden die de Club erkende diensten hebben bewezen. Zij worden 
benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur. 

 Leden : zij die hun jaarlijkse contributie hebben betaald.  
 
Het lidmaatschap eindigt door : 

 opzeggen 
 overlijden 
 royement uitgesproken door  het bestuur op grond van het niet betalen van de 

bijdrage of op grond van een ernstige overtreding van de statuten. Het 
betreffende lid zal eerst  per brief uitgenodigd worden om  het dagelijks bestuur , 
zijn zienswijze toe te lichten. 

 
 
Artikel 6: Gedragscode van de club 
 
De Club verbiedt alle politieke of confessionele propaganda binnen het kader van de 
activiteiten evenals alle gedrag dat respectloos is  of personen in hun waardigheid 
aantast.  
 
 
Artikel 7 : Bestuur  
 
Het bestuur van de Club bestaat uit  maximaal 15 bestuursleden (leden van de Club), 
gekozen door de Algemene Vergadering. Het Bestuur is rechtens belast met het beleid 
en de lopende zaken van de Club conform de statuten. Het wordt elke twee jaar 
vernieuwd door de Algemene Vergadering. De zittingstermijn van een bestuurslid is 
twee jaar. Een bestuurslid kan niet meer dan drie achtereenvolgende termijnen 
volmaken.  
 
Kandidaten voor het Bestuur kunnen zich opgeven na de oproep tot kandidaatstelling. 
Drie dagen voor de Algemene Vergadering sluit de aanmeldingstermijn. 
 
Als er een  plaats vrijkomt in het Bestuur  in de loop van het jaar, kan die plaats door het 
Bestuur tijdelijk ingevuld worden  door uit de clubleden een nieuw bestuurslid te 
kiezen. De definitieve invulling wordt geëffectueerd tijdens de volgende Algemene 
Vergadering. Deze nieuwe leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden die ze 
vervangen en hun  termijn loopt af op hetzelfde  moment als die van het te vervangen 
lid. 
  
 
Artikel 8 : Bureau (het dagelijks bestuur) 
 
Het Bureau is het uitvoerend orgaan van het Bestuur en is samengesteld door de 
voorzitter en leden van het Bestuur.  Het bestaat uit 
 



       *    een secretaris en al dan niet een adjunct - secretaris 
 een penningmeester en al dan niet een adjunct penningmeester 
 een of meer vice-presidenten representatief  voor de verschillende 

nationaliteiten. 
 

Geen enkel lid van het Bestuur kan meer dan één functie in het Bureau hebben, (noch in 
feite, noch rechtmatig).  
 
De verkiezing van de leden van het Bureau gaat als volgt :  het Bestuur , tijdens zijn 
eerste vergadering voorgezeten door het oudste bestuurslid, kiest bij geheime  
stemming ,de voorzitter. Deze, eenmaal benoemd, zit de vergadering verder voor en 
regelt, steeds met geheime stemming,  de verkiezing van de andere leden van het 
Bureau, na een oproep tot kandidaatstelling.  
 
De verkiezing van het Bureau , gebeurt bij  absolute meerderheid van stemmen, bij 
gebrek daaraan moet er een nieuwe stemronde komen. Als de nieuwe ronde vergeefs 
blijkt te zijn, dan volgt een derde ronde met relatieve meerderheid van stemmen. * 
 
Artikel 9 : Vergaderingen van het Bestuur 
 
Het bestuur vergadert minstens een keer per twee maanden daartoe opgeroepen door 
de voorzitter. Deze oproep moet minstens 10 dagen van te voren gedaan zijn. Deze 
termijn kan verkort worden als de helft van de Bestuursleden akkoord is. Het bestuur 
kan ook bijeengeroepen  worden op verzoek van een kwart van zijn leden.  
 
 De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of in geval 
van zijn afwezigheid, door de oudste vice-president.  
 De beslissingen van het Bestuur worden genomen met een absolute  meerderheid van 
stemmen (van alle leden). Als de stemmen staken, beslist de voorzitter.  
 
Elk lid van het bestuur dat, zonder verontschuldiging, drie achtereenvolgende 
vergaderingen niet aanwezig is, zal beschouwd worden als afgetreden en er zal voorzien 
worden in zijn vervanging. 
 
De vergaderingen van het bestuur worden voorbereid door het Bureau dat zo vaak als 
nodig is , vergadert. Het Bureau stelt de agenda op voor het bijeenroepen van de 
vergadering en spant zich met alle beschikbare middelen in, om het zo begrijpelijk 
mogelijk te maken voor hen die niet zo goed Frans  spreken. 
 
De notulen van de  Bestuursvergadering moeten worden opgenomen in het 
notulenregister  van de Club. Dit register is door elk lid van de club op verzoek  te 
raadplegen  bij de secretaris. Deze notulen, gemaakt door de secretaris, moeten zo 
spoedig mogelijk worden aangenomen door het Bestuur  voor ze in het register worden 
opgenomen . Ze moeten  aan de leden per mail worden toegezonden en op het bord van  
 de Club worden opgehangen, zodra dat mogelijk is.  
 
 
*  absolute meerderheid = meer dan 50 % van de stemmen, relatieve meerderheid = de  
    meeste stemmen gelden 



 
 
 
Artikel 10 : Boekhouding en controle  
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding , hij wordt  daarbij 
eventueel geholpen door de adjunct-penningmeester en maakt  gebruik van software  
conform het toe te passen systeem. De verlies-  en winstrekening zowel als de begroting 
van de Club zijn op verzoek  voor elk lid te raadplegen bij de penningmeester.  
 
De door de penningmeester bijgehouden boekhouding zal jaarlijks voor de Algemene 
vergadering gecontroleerd moeten worden door één of twee  kascontroleurs , daartoe  
voor het volgende financiële jaar aangewezen door de Algemene Vergadering. Zij zijn 
herkiesbaar.  
 
 De penningmeester overhandigt hen tijdig de boeken zodat zij hun onderzoek kunnen 
instellen voor de Algemene Vergadering en zij tijdig hun conclusie kunnen doen 
toekomen.   
 
De functie van kascontroleur is strijdig met die van Bestuurslid. 
 
 
Artikel 11 :   Algemene Vergadering 
 
De Algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden van de Club die hun bijdrage 
voor dat jaar betaald hebben..  Elk jaar wordt uiterlijk 31 maart de vergadering 
gehouden, onder voorbehoud van het verslag van de kascontroleurs.  
Het Bureau zorgt ervoor dat de leden minstens 21 dagen van te voren worden 
uitgenodigd. De agenda wordt  bij de uitnodiging voor de vergadering gevoegd. 
 
Leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een volmacht om te stemmen meegeven 
aan een lid dat aanwezig is op de Algemene vergadering. Elk lid ontvangt slechts  één 
volmacht.  
 
De voorzitter, bijgestaan door de leden van het Bestuur, zit de Algemene Vergadering 
voor en handelt in de geest van de Club.  De secretaris brengt verslag uit van de 
activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden . De penningmeester geeft 
rekenschap van de financiële situatie van de Club . De controleurs overleggen hun 
bevindingen.  Elk verslag wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering 
voorgelegd. De penningmeester presenteert de begroting voor het komende financiële 
jaar.  
 
Nadat alle agendapunten aan de orde zijn geweest  zijn en de verschillende vragen 
aandachtig behandeld zijn, gaat men over tot de vernieuwing van het vertrekkende 
Bestuur.   De verkiezing is geheim als het aantal kandidaten uitstijgt boven het te 
vervullen aantal  bestuursplaatsen. 
 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met absolute meerderheid 
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 



 
De notulen van de Algemene Vergadering moeten door het Bestuur zo spoedig mogelijk 
goedgekeurd worden op de volgende vergadering van het Bestuur en nadat ze zijn 
aangenomen, in het notulenregister van de Club worden opgenomen en per mail   
verspreid onder de leden  en op het prikbord in het clubgebouw opgehangen . 
 
 
Artikel 12 : Buitengewone algemene vergadering 
 
Tot een Buitengewone Ledenvergadering kan door het bestuur worden opgeroepen of  
op verzoek van een kwart van de leden. Deze Buitengewone vergadering zal op dezelfde 
manier plaatsvinden als  een gewone  Algemene vergadering.  
 
De agenda wordt  óf vastgesteld door het Bestuur als de Vergadering op zijn vraag bijeen 
wordt geroepen óf door de leden die hem hebben aangevraagd.  
Aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering, kunnen  geen verschillende 
vragen toegevoegd worden.  
 
  
Artikel 13 : Huishoudelijk reglement 
 
Een  huishoudelijk reglement dient om bepaalde punten waarin niet voorzien is in de 
statuten, vast te leggen, vooral die welke het  interne bestuur van de Club betreffen.  
Het wordt opgesteld door het Bestuur en wordt van kracht na goedkeuring door de 
Algemene vergadering. 
Elke wijziging van het Huishoudelijk reglement wordt eveneens ter goedkeuring op de 
volgende Algemene Vergadering voorgelegd.  
 
 
Artikel 14 : Ontbinding 
 
In het geval van ontbinding van de club, uitgesproken door ten minste tweederde van de 
aanwezige clubleden op de Algemene vergadering, zal een liquidator  benoemd worden 
en de schuld , als die aanwezig is, zal vervallen conform artikel 9 van de wet van 1 juli 
1901.  
 
Artikel 15 : Wettelijke vertegenwoordiging 
 
 De wettelijke vertegenwoordiger van de Club is de voorzitter. Deze functie kan door de 
voorzitter worden gedelegeerd aan een ander lid van het Bestuur.  
  
 
De penningmeester                         De voorzitter 
 
D. Howat      N.Barret 
 
 


