
Hobbyclub One Stroke Painting  

 

Statuten. 
 

Art 1. De vereniging werd gesticht in September 2010.  De maatschappelijke 

      benaming is “Hobbyclub One Stroke Painting” 
Art 2. De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd op het adres:  

      Provinciale Steenweg 339, 2627 Schelle. 
Art 3. De Vereniging is gesticht voor onbepaalde duur.  Bij ontbinding van de   

vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging na   

aftrok van de liquidatiekosten, worden bestemd tot een doel dat aansluit bij   

het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.  

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen  

van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en   

kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel   

verrijken.  Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave     

of vergoeding vorderen voor gestorte bedragen of gedane inbrengen. 

Art 4. Het doel van de Vereniging is het beoefenen van onze hobby in gemeenschap 

     en samenwerking onder vrienden.  Doel: Schilderen en tekenen in al zijn vormen   

           en vooral het schilderen met  de “One Stroke Painting” techniek.  Het houden   

           van bijeenkomsten, voordrachten en workshops voor onze leden. Deelnemen     

           aan tentoonstellingen, beurzen enz. 

Art 5.  Het Bestuur wordt verkozen door de leden tijdens de jaarlijkse               
           statutaire Vergadering in September bij eenvoudige meerderheid van stemmen          

                van de aanwezige leden. 

- Het is jaarlijks voor minimum 1/3  uittredend en/of herkiesbaar. 

- Elk bestuurslid heeft een mandaat voor 2 jaar en kan zich herkiesbaar 

stellen. 

- In het belang van de Vereniging kan het bestuur zelf de functies van de 

verkozen bestuursleden aanduiden. 

- Kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten schriftelijk of per e-mail op 

het secretariaat toekomen. E-mailadres: o.s.p.hobby@telenet.be  

- Elk bestuurslid dient zijn taak naar eer en geweten te vervullen. 

- Na 1 jaar lidmaatschap kan een lid zich kandidaat stellen om een 

bestuursfunctie uit te oefenen. 

Het Bestuur bestaat uit: 

1. Voorzitter 

2. Ondervoorzitter 

3. Secretaris/Penningmeester 

4. Bestuurslid 

Art 5. Een lid dat de standregels niet naleeft op moreel en materieel gebied 

     en/of nadeel berokkent aan de vereniging kan uitgesloten worden 

     door het bestuur.  Deze uitsluiting dient tijdens de eerstvolgende  

     statutaire vergadering goedgekeurd te worden met 2/3 der stemmen van de 

     aanwezige leden. 

Art 6. Het bepalen van het lidgeld behoort tot de bevoegdheden van het 

     Bestuur. 
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Art 7. Alle bezittingen zijn eigendom van de vereniging.  Verkoop en aankoop 

     van materieel zowel als uitlenen en/of verhuren zal steeds beslist worden 

     door het bestuur. 

Art 8. Tijdens de statutaire vergadering worden twee leden zonder  

      bestuursfunctie gevraagd om het kasboek en kasverslag na te zien van  

      het voorbije jaar.  Deze twee leden brengen dan verslag uit aan de  

      aanwezige leden.  Na algemene goedkeuring worden de eindresultaten  

      getekend door deze 2 leden en door 2 bestuursleden met uitzondering van   

                 de penningmeester zelf. 

Art 9. Alle briefwisseling geschiedt langs het secretariaat. 

Art 10. Alle gevallen waarin de huidige statuten niet voorzien, worden geregeld 

      door het bestuur. 

Art 11. Volmacht tot beheer van gelden - afhalen van de rekening,     

                 rekeninguitreksels enz.. -  wordt verleend aan de Penningmeester die alleen  

                 alle nodige handelingen kan verrichten.  Bij afwezigheid (verlof enz) van de  

                 penningmeester neemt één van de twee andere bestuursleden deze  

                 taak over.  Hij/zij kan ook alleen alle nodige handelingen verrichten.  

Art 12. Elk lid wordt bij zijn intrede in de vereniging in het bezit gesteld van een 

     afschrift van de statuten. 

Art 13. Elke wijziging van de statuten moet tijdens de statutaire vergadering door   

           2/3 van de aanwezige leden goedgekeurd worden. 

Art 14. De Voorzitter kan het bestuur ten allen tijde in vergadering bijeenroepen, 

     zo dikwijls dit voor de goede werking noodzakelijk wordt geacht.  Hij kan   

                 ook - indien nodig voor de goede werking van de vereniging - een   

                 buitengewone statutaire vergadering bijeenroepen. 

Art 15. Deze statuten vernietigen en vervangen alle voorgaande.  Zij werden  

     goedgekeurd op de statutaire stichtingsvergadering van 5 september 2010. 
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