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Artikel 1: Naam
De competitie draagt de naam Petanque Hageland

Artikel 2: Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zichem

Artikel 3: Doel van de competitie
De competitie stelt tot doel de Petanquesport te laten beoefenen en te stimuleren in een geest van
tucht en kameraadschap en dit in structueel clubverband. Zij voert hiertoe de organisatie, bestuur
en beleid. De competitie is van apolitieke aard en staat boven elke ideologische levensbeschouwing.

Artikel 4:Oprichting
De competitie is opgericht voor onbepaalde duur door en uit de leden van de feitelijke vereniging

Petanque Hageland met inbegrip van alle hieraan verbonden verplichtingen ten overstaan
van haar eigen leden en eventuele derden.
De competitie kan ten alle tijden worden ontbonden mits in achtname van de wijze bepaald
door artikel 15

Artikel 5:Aantal leden
De competitie bestaat uit een onbeperkt aantal leden,met een minimum van zes leden.

Artikel 6:Nieuwe leden
Tijdens het seizoen worden nieuwe leden aanvaard mits schriftelijke aanvraag bij het dagelijks
Bestuur . Na goedkeuring door het dagelijks bestuur kan de betrokkene deelnemen vanaf de
volgende speeldag ( steeds de week erna ,bijv.Donderdag komt de aanvraag binnen indien
goedgekeurd ,is deze persoon speelgerechtigd het week-end erna. niet de dag erna.
De ledenlijst wordt ingediend door de deelnemende ploeg. Ieder lid is kernspeler van deze ploeg
en kan bijgevolg alleen voor zijn eigen aantreden.

Artikel 7:Lidmaatschap
7,1
De club is volwaardig lid wanneer men zijn jaarlijkse bijdrage heeft betaald. Te betalen voor
10 April van het competitiejaar op het rekeningnummer 068-2414295-89 van Petanque Hageland
7,2
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald en vermeld in het competitiereglement onder artikel 2.3 .
7,3
Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan de competitie en deelname in één of meerdere
bestuursfuncties in de schoot van de competitie.
7,4
Elke ploeg en speler op de spelerslijst onderschrijft met zijn lidmaatschap het huishoudelijk
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reglement en het competitiereglement.

Artikel 8:Ontslag van .....leden
Het ontslag, de schorsing en uittreding der leden geschied op de wijze bepaald door artikel 15
van het huishoudelijk reglement.

Artikel 9:Samenstelling van het dagelijks bestuur
De competitie wordt beheerd door het dagelijks bestuur ( D.B. ) en allen zijn lid van Petanque
Hageland . Zij worden aangesteld door de algemene raad ( A.R. ).
Het dagelijks bestuur bestaat uit minstens 3 leden waaronder een voorzitter , een secretaris ,
een competitieleider , een penningmeester en de commisaris.
De bestuursleden zijn jaarlijks uittredend en herverkiesbaar.
De algemene raad kiest onder de bestuurders een voorzitter , secretaris , competitieleider ,
penningmeester en de commisaris.

Artikel 10:Algemene Raad
De A.R. Is samengesteld uit het D.B. en één afgevaardigde per ploeg, die deel uitmaakt van de
Competitie , voorgezeten door de acterende voorzitter en bijgestaan door de acterende secretaris
secretaris of andere leden van het D.B.. Alle afgevaardigden hebben stemrecht .
Het is de A.R.vrij leden omwille van hen deskundigheid en specifieke opdracht of functie te coopteren.

Artikel 11:Bevoegdhedenvan het dagelijks bestuur
Het D.B. leidt de zaken van de competitie en vertegenwoordigt deze bij elke buitengerechtelijke handeling.

Het D.B. is bevoegd om alle handelingen van beheer te verrichten die de dagelijkse werking
noodzaken en uitvaardiging van een huishoudelijk reglement van innerlijke orde en van een
competitiereglment. Ook klachtenbehandeling vallen onder de bevoegdheid van het D.B.
Minstens éénmaal per jaar legt het D.B. een uitgebreid activiteitenverslag voor aan de A.R. .
Bij voorkeur gebeurt dit na de sportkalender.
Het D.B. kan leden omwille van hun deskundigheid in specifieke opdracht of functie coopteren.
De leden van het dagelijks bestuur zullen als waarnemer op geregelde tijdstippen een bezoek
brengen aan de clubs tijdens hun thuiscompetitiewedstrijden teneinde het contact met de
ploegen te behouden.

Artikel 12: Geldigheid van de beslissingen van het D.B.
De beslissingen in het D.B. worden genomen bij gewone meerderheid. Indien bij de eerste
oproep de helft plus één van de bestuurders niet aanwezig is , zal bijde tweede oproep het D.B.
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders geldig kunnen vergaderen.

Artikel 13:Vergaderingen van het D.B.
Het D.B. vergadert in principe minstens vier maal per jaar op een vooraf vastgelegde dag,uur
en plaats bij afwijking dienen de bestuurders door de voorzitter persoonlijk te worden uitgenodigd.
De uitnodiging zal dan ook de agenda , datum, plaats en uur van de vergadering vermelden.
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Wanneer 1/3 van de bestuurders hierom verzoeken dient het D.B. te vergaderen. De uitnodiging
wordt door de voorzitter of de vragende partij opgesteld en overgemaakt worden aan alle
bestuurders en dit minstens 4 werkdagen voor de dag van de vergadering.

Artikel 14:Verslagen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld met de dwingende vermelding van de
aanwezigheid van de bestuurders.
Het verslag dient te wordengoedgekeurd op de eerstvolgende vergadering waarna het wordt
opgenomenin een speciaal daartoe ontworpen klassement, berustend bij de vereniging.

Artikel 15:Bevoegdhedenvan de algemene raad
De rechtmatig opgeroepen A.R. die tevens rechtmatig is samengesteld, beraadslaagt en
beslist in al de zaken die de competitie aanbelangen en die niet aan het D.B. Zijn voorbehouden.
Onder haar bevoegdheid valt het recht om:
>>>>>1. De bestuurders te benoemen of te herroepen.
>>>>>2. De jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren.
>>>>>3. Het verslag van de bestuurders goed te keuren.
>>>>>4. Alle bevoegdheid uit te oefenen zoals bepaald in het reglement.

Artikel 16:Bijeenroepen van de algemene raad
De A.R. wordt bijeengeroepen door het D.B. of op aanvraag van minstens één derde der leden
bij gewone brief die minstens acht dagen voor de vergadering wordt verzonden.
De A.R. wordt minstens éénmaal per jaar samengeroepen, in het eerste kwartaal.

Artikel 17:Voorzitter van de algemene raad
De A.R. wordt voorgezeten door de voorzitter van het D.B. of bij afwezigheid door de secretaris
of vervolgens het oudste lid van het D.B.

Artikel 18: Stemming tijdens een algemene raad
Wanneer er tijdens een A.R. gestemd wordt zal het punt waarover gestemd wordt aangenomen
worden wanneer er een meerderheid voor is ( d.w.z. Meer dan de helft van de stemmers voor is ).
Indien er evenveel voor-als tegenstemmen zijn , zal het dagelijks bestuur de beslissing nemen.

Artikel 19: competitiereglement
De competitie wordt gespeeld volgens de regels van de internationale Petanquefederatie met
uitzondering van de bepalingen van het competitiereglement van Petanque Hageland.

Artikel 20: Inschrijvingsgeld
In het inschrijvingsgeld is geen verzekeringspremie begrepen!!!
Website Petanque Hageland
http://www.petanquehageland.be
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