
Statuten van de vereniging

KONINKLIJK LEUVEN SPORTIEF

Gesticht op 16 januari 1911

Deze hierna volgende statuten vervangen al de artikelen van de statuten welke vervat zijn in het "Reglement

der Wielermaatschappij Louvain Sportif" en de latere wijzigingen, welke ongedateerd zijn, die door het 

College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven op datum van 12 november 1914 en de gewij-

zigde statuten op 23 juli 1924,werden aanvaard, tot kennisneming van het bestaan van de bovengenoemde 

vereniging.

STATUTEN.

NAAM-ZETEL-DOEL.

art  1: Op 16 januari 1911 werd er te Leuven een wielermaatschappij gesticht onder de naam:

         "Louvain  Sportif", waarvan de eerste statuten op 12 november 1914  werden  neergelegd bij het  

stadsbestuur  van Leuven.

          Na 50 jaar bestaan werd "Royal" toegevoegd. Na verloop van tijd werd de naam 

          vernederlandst en de vereniging draagt voortaan de naam: 

 " KONINKLIJK LEUVEN SPORTIEF "

art  2: De zetel van de club is gevestigd op het adres van het clublokaal:

                             Aarschotsesteenweg  531  3012  Wilsele-Putkapel

          Briefwisseling kan ook toegestuurd worden op het adres van de secretaris en de voorzitter.

          De briefwisseling die toekomt op de zetel van de club of op enig welk ander  adres, moet in de

          eerstvolgende bestuursvergadering voorgelegd worden.

art  3: De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond  K.B.W.B., onder het     

nummer 10000188,- evenals de leden die het wielertoerisme beoefenen, genaamd wielertoeristen. 

          De reglementen van de K.B.W.B. worden aanvaard en nageleefd. 

art  4: De vereniging heeft de promotie van het wielertoerisme tot doel door:

   -het organiseren van wielertoeristische proeven onder de reglementen van de K.B.W.B.

   -deel te nemen aan proeven ingericht door clubs aangesloten bij de K.B.W.B. of door de     

K.B.W.B. erkende bonden.

   -het organiseren van clubuitstappen

Daarbuiten worden activiteiten georganiseerd die inherent zijn aan het  clubleven, zoals:

   -het inzamelen van gelden uitsluitend bestemd voor de werking van de club

    (tombola's, kaas- en wijnavond, e.d.)

   -die een feestelijk karakter dragen(feestmaal, e.d.)

   -sportieve activiteiten (clubkampioenschap; mini-voetbal; e.d.)

           Voorwaarden en reglementeringen dienaangaande worden vastgesteld door het  bestuur.

LEDEN-AANVAARDINGEN-ONTSLAGEN-LIDGELDEN.

art  5: Er zijn 3 soorten leden:  - gewone leden.
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                                - leden wielertoeristen.

                               - ere - leden.

                     Enkel de gewone en de leden -wielertoeristen hebben stemrecht op de algemene        

                     vergaderingen. De ere -leden hebben slechts een raadgevende stem.

art  6- 1° : Elkeen die de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft mag zich laten  aansluiten.

                Hiertoe dient een bijdrage betaald van:

        -voor leden van 10 tot 15 jaar:0,5 euro. per maand

        -voor leden vanaf 16 jaar geldt de volgende regeling:

                1) de mannelijke leden betalen een jaarlijks lidgeld van 36 euro.

                2) de leden -wielertoeristen, ongeacht hun geslacht, betalen eveneens 36 euro.

                3) de levensgezellin-wielertoeristen betaalt 36 euro. lidgeld per jaar.

         Bij de eerste aansluiting dient zes (6) maanden lidgeld betaald te worden.

 

  Het bedrag der lidgelden kan aangepast worden bij beslissing van de algemene

  vergadering op voorstel van het bestuur.

                     2° : De leden -wielertoeristen dienen zich daarenboven nog te laten aansluiten bij de 

K.B.W.B.,                            dit langs de club om, en het betalen van de door de K.B.W.B. vereiste  sommen 

tot  

                           aansluiting als wielertoerist.

                            Indien de club een bijkomende verzekering afsluit voor de leden –wielertoeristen dienen    

deze bij te dragen in de verzekeringspremie.

                     3° : Ereleden.

 De titel van erelid kan  zonder financiële verplichtingen van hunnentwege  verleend            

worden aan personen wegens bijzondere verdiensten bewezen aan de vereniging. In dat                                 

geval wordt de titel verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of                             

op voorstel van minstens 10 (tien)leden toegekend.

art  7: Kandidaat -leden moeten door het bestuur hetzij stilzwijgend, hetzij  uitdrukkelijk, aanvaard  

worden.

art  8: De leden kunnen te allen tijde vrijwillig uit de vereniging treden, doch niet alvorens zij de      

eventuele  achterstallige gelden vereffend hebben.

                   Leden die op het einde van het jaar hun bijdrage niet hebben betaald en  eventuele andere       

verplichtingen niet hebben nagekomen zijn automatisch  ontslagnemend.

art  9: Het lid dat door zijn gedrag (woorden, daden, e.d.) tegen de belangen of de goede naam van   

de vereniging heeft gehandeld wordt per aangetekend schrijven uitgenodigd op een bestuursvergadering om 

zijn gedrag te verduidelijken. Het Bestuur behoudt zich het recht voor het  betrokken lid uit de vereniging te

sluiten.

                      De algemene vergadering wordt, met de nodige eerbied en discretie voor de persoon in           

kwestie, door het bestuur in kennis gesteld van de beslissing, evenals van de redenen van de uitsluiting.
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BESTUUR.

art 10: Het Bestuur is samengesteld uit:  -de voorzitter

                                                                 -de ondervoorzitters

                                                                 -de secretaris

                                                                 -de penningmeester

                                                                 -de adjunct-penningmeester

                                                                 -de kledijbeheerder

                                                                 -twee commissarissen 

art 11: De functies van de verkozen bestuursleden worden door de bestuursleden onderling toegekend. De te

verrichten werkzaamheden worden in onderling akkoord bepaald. 

           Cumul van max. twee(2) functies is toegelaten.

           Uit de verkozen bestuursleden wordt door het bestuur een voorzitter  voorgedragen aan de  algemene 

vergadering die de definitieve aanstelling of  afwijzing bekrachtigt of de voordracht afwijst.

art 12: De voorzitter leidt de algemene  en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de club op mani 

festaties aanleunend bij de activiteiten  van de club.

art 13: De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

art 14: De secretaris en de adjunct-secretaris houden de verslagen bij van de algemene vergaderingen en van

de bestuursvergaderingen. Zij verzorgen de briefwisseling, clubuitslagen en andere zaken die betrek             

king hebben op de werking van de club.

art 15: De penning - en adjunct-penningmeester beheren de gelden van de club. Uitgaven boven een bedrag  

van 500 euro. dienen ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Om de drie maand wordt aan een commissie bestaande uit de voorzitter, de penningmeester, de ad-

junct-penningmeester en één van de commissarissen daartoe aangeduid door het bestuur, een over-

zicht bezorgd van de kastoestand met opgave van de inkomsten en uitgaven van de voorbije drie (3)

maanden. De bestuursleden kunnen kennis nemen van deze gegevens.

art 16: De kledijbeheerder zorgt voor de clubuitrusting en doet de nodige voorstellen tot aankoop van           

bijkomende uitrusting. Hij bezorgt éénmaal per jaar, in de maand oktober, de inventaris van de uitrusting     

aan het bestuur.

art 17: Commissarissen staan de andere bestuursleden bij in de uitoefening van hun taken en/of worden an-

dere opdrachten toegewezen. 

art 18: Elk lid kan zijn kandidatuur stellen als bestuurslid, doch men dient drie (3) jaar lid te zijn 

van            de vereniging. Op gemotiveerd voorstel van het bestuur kan hiervan door de algemene 

verga              dering afgeweken worden.

                        Kandidaturen dienen schriftelijk gesteld bij de voorzitter.

VERKIEZINGEN-STEMRECHT-VERGADERINGEN.

art 19: De voorzitter uitgezonderd, worden de leden van het bestuur om de twee (2)  jaar  herkies     
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baar gesteld, dit met jaarlijkse verkiezingen waarop de helft  van de bestuursleden herkozen             

wordt.

                       De ene helft, op de onpare jaren, omvat:  voorzitter

                                                                                        penningmeester                                                            

kledijbeheerder 

                                                                                        één commissaris.  

                     De andere helft, op de pare jaren, omvat: ondervoorzitter 

                                                                                      secretaris 

                                                                                      adjunct-penningmeester 

                                                                                      een commissaris.

                    Deze verkiezingen hebben plaats op de ledenvergadering van februari. 

art 20: Worden opgenomen in het bestuur de leden die de helft plus één stem (1/2+1)  van het aantal

geldige stemmen hebben behaald.

                        Wanneer er meer kandidaten verkozen zijn dan beschikbare bestuursfuncties zullen de leden 

die het meest aantal stemmen hebben behaald opgenomen  worden in het bestuur. Bij gelijk                           

heid van stemmen zal rekening gehouden worden met het aantal dienstjaren. De herkiesbare                          

bestuursleden hebben steeds voorrang.

art 21: Uittredende bestuursleden zijn automatisch herkiesbaar. Wie zich niet herkiesbaar stelt dient

dit schriftelijk mede te delen aan de voorzitter.       

art 22: De voorzitter wordt aangeduid voor een termijn van vier (4) jaar. Hij is herkiesbaar.

                       Op het einde van elke ambtstermijn en op dezelfde datum als deze vastgesteld voor de  ge-

deel-                         telijke herkiezing van het bestuur, wordt in de eerste plaats beslist over de  bestuurs-

functie                              van de voorzitter.

                        Wanneer door het bestuur geen andere kandidaat-voorzitter(s) wordt(en)  voorgesteld, wordt 

het mandaat van de voorzitter in functie automatisch verlengd voor een termijn van vier (4)                           

jaar.

                        Wanneer er meer dan één kandidaat-voorzitter is, wordt de keuze van de voorzitter  overgela-

ten aan de beslissing van de algemene vergadering.

art 23: Een oproep voor de verkiezingen waarvan sprake in de artikelen 19 en 21,wordt aan al de      

leden bezorgd, hetzij persoonlijk, hetzij via het kanaal van het maandblad.

art 24: Hebben stemrecht de leden die in orde zijn met hun geldelijke bijdragen van het voorbije  

jaar                        en die ook tot op het ogenblik van de stemming hun bijdrage betaald hebben.

art 25: De functie als bestuurslid kan in vraag gesteld.

                       Op schriftelijk verzoek van ten minste 10 (tien) leden, ingediend bij de voorzitter, kan door 

de                        algemene vergadering bij gewone meerderheid beslist worden om een bestuurslid uit zijn 

functie in het bestuur te ontzetten. Deze stemming kan slechts gebeuren op de maandvergadering die            

volgt op deze  waarop het verzoek aan de leden medegedeeld werd.

art 26: Bestuursvergaderingen gaan door elke maandag van de maand om 20u30 in het  clublokaal.               
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Afwijkingen worden bepaald door het bestuur.

art 27: De algemene vergaderingen gaan steeds door op de eerste dinsdag van de maand in het clublokaal.    

Uitzonderingen worden bepaald door het bestuur.

CLUBUITRUSTING.

art 28: Bij hun EERSTE aansluiting wordt aan de leden -wielertoeristen, tegen betaling van een waarborg,  

een koerstrui en een koersbroek overhandigd.

           Deze waarborg is volledig terugbetaalbaar, met een vast bedrag per gereden uitstap en/of brevet, tij-  

dens een volledig wielertoeristisch seizoen.  

            Bijkomende kledij -uitrusting, waarover de club beschikt, kan aangeschaft worden aan de geldende   

prijzen welke de club diende te betalen, of onder de voorwaarden vastgesteld door het bestuur.

art 29: De clubuitrusting dient tijdens elke officiële fietstoeristische bedrijvigheid, zijnde brevetten, clubuit-

stappen e.d., gedragen te worden.

            Voor het niet dragen van de clubuitrusting kunnen door het bestuur sancties genomen  worden, gaan 

de van de schrapping in de uitslag van het brevet of uitstap, het inhouden van tegemoetkomingen e.d.

art 30: Alle gevallen niet voorzien in deze statuten zullen in algemene vergadering beslist worden.

*********************************************

               GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN:

*********************************************

Goedgekeurd door het Bestuur,op datum van 5 augustus 2019

              De voorzitter                                                                 De ondervoorzitter  

                Luc Elsen                                                                    Eddy Schoonjans

De secretaris                                   De penningmeester                        De adj. penningmeester    

 Jan Van Langendonck                    Georges Van Dijck                           Luc Elsen

De kledijbeheerder                             De commissarissen

Pierre Vandeplas                                               Eddy Pluymers
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