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Feitelijke vereniging
WTC Moonriders Tisselt
Statuten versie 09 februari 2019
Tussen de ondergetekende stichtende leden:
Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Deze tekst bevat alle
informatie over de uitgangspunten en de werking die potentiële en bestaande leden van de club moeten weten.
Daarom zijn er geen afzonderlijk documenten zoals een “Huishoudelijk reglement” nodig.
Lees deze informatie vóór je beslist om lid te worden
We raden je aan om deze statuten zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor de fietsclub WTC Moonriders
Tisselt je gegevens gebruikt. Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook
terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen
privacycommissie genoemd).
Privacy-statement
Je privacy is belangrijk voor onze club. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en
transparante manier behandelen. Als je lid wil worden van de club, ga je ermee akkoord dat we enkele gegevens
van jou bijhouden en dat we tijdens clubactiviteiten respectvolle foto’s kunnen maken. Je akkoord met deze
privacy-clausule is een van de voorwaarden om lid te kunnen worden. Je kan je akkoord verklaren op het
achterste blad van deze statuten.
Wie zich niet akkoord kan verklaren met deze statuten, kan geen lid worden. Wie zijn akkoord intrekt, beëindigt
automatisch ook zijn lidmaatschap. Vragen kan je op ieder moment stellen aan één van de bestuursleden, of op de
Algemene jaarvergadering. Uiteraard heb je altijd inzagerecht over de informatie die we over jou bewaren. Als dat
nodig is kan je ook gegevens laten verbeteren of laten verwijderen.
Wat hier beschreven staat reflecteert de toestand op het moment dat deze statuten bijgewerkt werden, en kan voor
de toekomst (niet voor het verleden) wijzigen om aan nieuwe behoeften of aan nieuwe verplichtingen te voldoen.
Volgende gegevens worden gebruikt om
- Jou geldig lid te maken van Cycling Vlaanderen, zodat je kan genieten van de ongevallenverzekering en de
andere voordelen die Cycling Vlaanderen jou aanbiedt.
- Een subsidiedossier bij de gemeente Willebroek in te dienen
- Een klassement van de aanwezigheden bij te houden
- Jou te bereiken met informatie over onze geplande activiteiten
- Jou te verwittigen bij last-minute wijzigingen van de activiteitenkalender
- Jou terugbetalingen te kunnen doen op je bankrekening.
- Nieuwe gesponsorde fietskledij te bestellen voor jou.
- Een groepsfoto op onze website www.moonriders.be te publiceren.
Onze fietsclub zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden bezorgen, noch gratis, noch tegen betaling, tenzij om
te doen wat hierboven beschreven staat.
De informatie nodig om ieder van bovenstaande taken uit te voeren, is aanwezig bij ieder bestuurslid dat die taak
uitvoert.
Concreet gaat het over deze informatie
- Naam en voornamen
- Geboortedatum en geslacht (M/V)
- Rijksregisternummer
- Contactgegevens zoals adres, telefoon en email-adres
- Aanwezigheden op clubactiviteiten
- Bankrekeningnummer
- Bezit van een vrijetijdspas of een afspraak over een andere financiële korting
- Lidmaatschap van Cycling Vlaanderen via een andere fietsclub
- Het al dan niet bezitten van gesponsorde fietskleding, en desgevallend de kledingmaat.
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Titel I.

Omschrijving van de vereniging

Artikel 01
1.1 De naam van de vereniging is WTC Moonriders Tisselt.
1.2 De vereniging is niet exclusief verbonden met een overkoepelende nationale of regionale organisatie maar
kiest zelf of en bij welke overkoepelende organisatie zij zich aansluit.

Artikel 02
2.1 Het doel van de vereniging is in groep met de leden uitstappen maken met de fiets. Alle leden moeten tijdens
de rit een helm en fietshandschoenen dragen in het belang van ieders veiligheid. De zondagsrit is een rit van om
en bij de 60 km, die gereden wordt aan een gemiddelde snelheid van 25 km/uur. De Masterrit is een fietstocht op
zaterdag, waar de afstand en het tempo afgestemd worden op de deelnemers. Daarnaast kan de club andere
initiatieven in haar kalender opnemen.
2.2. De vereniging en haar leden kiezen uitdrukkelijk om het doel van de vereniging op een zo duurzaam
mogelijke manier te bereiken. Daarom zal de vereniging bij ieder van haar activiteiten ernaar streven om
 afval te voorkomen
 afval dat toch geproduceerd wordt niet in het milieu achter te laten, maar het op de
voorgeschreven manier te sorteren.
 kansen te benutten om zwerfvuil weer in de normale afvalstroom te brengen
 hergebruik aan te moedigen
 zuinig om te gaan met schaarse middelen
 waarderende langetermijnrelaties na te streven met haar leden en met de
inwoners/weggebruikers in de omgeving waar de vereniging haar doel bereikt.
 een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren binnen de samenleving waar de vereniging actief is.
2.3. De vereniging en haar leden kiezen er uitdrukkelijk voor om de ethische principes te omarmen, die door de
Vlaamse overheid aangemoedigd worden met de campagne Fiets Wijs, en toegelicht op www.fietswijs.be. Tegen
deze achtergrond onderschrijft de vereniging het Fiets-Wijs! Charter. Het bestuur van de vereniging moedigt de
leden uitdrukkelijk aan om dit charter ook individueel te onderschrijven.
Het is niemand van onze leden toegestaan om, binnen de context van de vereniging, persoonlijke
geschenken te aanvaarden.
Ieder lid engageert zich om
 Vertrouwelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen, in lijn met het respect voor de
persoonlijke levenssfeer.
 Zich integer en waarderend te gedragen.
 Het verkeersreglement te respecteren.
 Onverenigbaarheden zoals belangenvermenging spontaan te melden, op momenten dat ze
relevant zijn.
 Alle mogelijke vormen van fraude binnen de vereniging te melden, door aan minstens één
bestuurslid te vragen om een bestuursvergadering samen te roepen waarop het lid aanwezig kan
zijn.
Binnen de vereniging is Rudy Kerssebeeck de vertrouwenspersoon. Binnen onze vereniging oefent hij
géén bestuursfunctie uit. Hij staat ter beschikking van alle leden, om hen bij te staan. Adres:
Kalanderlaan 20 – 2830 Blaasveld.
2.4. Om het fietsen te stimuleren zal de vereniging een klassement bijhouden van
 alle aanwezigheden
 alle aanwezigheden op de Clubuitstap, en het aantal gereden kilometers
 alle aanwezigheden op de Masterritten, en het aantal gereden kilometers
 alle aanwezigheden op andere initiatieven die de club zelf organiseert of waar ze bij aansluit, en
in het geval dat van toepassing is, het aantal gereden kilometers.
 Wanneer de weersomstandigheden niet toelaten om de geplande activiteit op een veilige manier te
organiseren, beslissen de aanwezige bestuursleden in overleg met de aanwezige leden of er een
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vervangende activiteit kan georganiseerd worden. Het bestuur neemt deze activiteit in het
klassement op, op de manier die ze toepasselijk acht.
Het bestuur maakt ieder jaar een kalender op van de geplande activiteiten en houdt het
klassement per kalenderjaar bij.


Voor de start van elke clubuitstap of masterrit wordt aan elke aanwezige Moonrider een bijdrage van vijf
euro gevraagd. In ruil hiervoor ontvangt hij/zij Moonrider 2 drankbonnetjes. De waarde die overblijft na
aftrek van twee consumpties wordt terugbetaald tijdens het eerstvolgende Clubfeest.
Op basis van de aanwezigheden wordt door de club een algemeen klassement opgemaakt. Op basis van
dat klassement wordt het bedrag berekend (zie hoger) dat op het eerstvolgende clubfeest wordt
terugbetaald. Er wordt van de leden verwacht dat ze in de loop van het jaar controleren of al hun
persoonlijke aanwezigheden correct vermeld zijn.
Het aantal keer dat een lid deelneemt aan de zondagse clubuitstap vormt het klassement voor de
Clublaureaten. Elke Moonrider die tijdens één seizoen aan minstens 25 Clubuitstappen deelneemt, wordt
Clublaureaat.
Het aantal keer dat een lid deelneemt aan een Masterrit vormt het Masterklassement. Als een lid in één
seizoen aanwezig was op minstens 20 Masterritten én in hetzelfde seizoen Clublaureaat is, dan verdient
het lid de fel begeerde titel “Master”.
2.5 De vereniging wil haar toegankelijkheid verbeteren, in alle betekenissen die de drempel voor de
toegang tot de vereniging verlagen. Zo wil de vereniging over de volgende vijf jaar erin lukken om
 De financiële drempel te verlagen voor geïnteresseerden die het budget niet hebben, door
o een tweedehandskoffer aan te leggen (helm, handschoenen, ...),
o als dat gevraagd wordt, een nieuwe eigenaar te zoeken voor tweedehands materiaal.
o duurdere dingen tijdelijk uit te lenen (bvb. fiets ),
o ervaring ter beschikking te stellen aan leden die een nieuwe uitrusting willen kopen,
o een vermindering voorzien van alle geldelijke bijdragen die aan de vereniging betaald
worden,
o een afbetalingsplan voor te stellen,
o gesponsorde kleding aan te bieden
 Bezitters van een gemeentelijke vrijetijdspas, een korting van 100% te geven op de sportieve
activiteiten die de vereniging zelf organiseert.
 Mensen die willen kennismaken met de vereniging gratis toegang te geven tot de voornaamste
sportieve activiteiten, zoals de clubuitstap, de verkenningsritten ...
 Mensen uitnodigen op speciaal daarvoor georganiseerde activiteiten, om kennis te maken met de
vereniging. (Familiedag, Koppelrit, Kom-eens-proeven-clubuitstap, Gezonde rit)
 Mensen van alle leeftijden bereiken. De vereniging wil over de komende vijf jaar leden (gehad)
hebben waarvan het leeftijdverschil minstens 50 jaar bedraagt.
 Mensen van andere verenigingen bereiken door samen te werken met, én zich open te stellen
voor andere verenigingen binnen en buiten de gemeente.
 Transparant te zijn in de werking van de vereniging naar de bestaande leden en dat uitdrukkelijk in
de praktijk te brengen op de Algemene Vergadering.
 De opstap van nieuwe leden naar de sportieve ritten te begeleiden met een inlooptraject, om de
conditie van het nieuwe lid in een korte periode op te krikken naar het niveau om plezier te beleven
aan de zondagse clubuitstap.
 De activiteiten op een toegankelijke manier communiceren.
o Met mails en op een vaste pagina op de website van de vereniging voor mensen die de
mogelijkheid hebben om die te raadplegen.
o Op papier voor leden die die mogelijkheid niet hebben.
o Cultuur- en genderneutrale formulering
 Leden te ondersteunen in hun administratieve contacten met organisaties zoals Cycling
Vlaanderen (vroegere naam Wielerbond Vlaanderen) of verzekeringsmaatschappijen, in situaties
zoals fietsongevallen, of bij het in orde brengen van het lidmaatschap.
2.6 De vereniging wil ervoor zorgen dat alle leden op een gezonde en veilige manier kunnen deelnemen
aan de georganiseerde activiteiten.
Door middel van haar hoofdactiviteit, het wekelijks organiseren van sportieve fietstochten, zet de
vereniging zich in om de gezondheid van haar leden te verbeteren door hen aan te zetten tot bewegen.
De activiteiten staan in principe open voor iedereen; maar de vereniging kan ook specifieke activiteiten
op touw zetten om mensen met minder uitgebreide fietservaring bij onze club te betrekken, zoals:
 een inlooptraject
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 een familiefietstocht
 aangepaste fietstochten of wandelingen tijdens meerdaagse activiteiten.
De vereniging adviseert haar leden om een medische screening te laten uitvoeren, om
gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te vermijden.
Gezondheid hangt ook nauw samen met veiligheid. Daarom geeft de vereniging het aspect veiligheid zo
veel mogelijk aandacht.
 Verplicht dragen van de fietshelm en handschoenen bij sportieve fietstochten.
 Verplicht rijden per koppel - per twee en achter elkaar – als de groep meer dan 15 fietsers telt en er
dus rechts op de rijbaan gereden mag worden.
 Zoveel mogelijk gebruik van het fietspad als de groep minder dan 15 fietsers telt.
 Promotie van het gebruik van een fietsbel.
Tijdens alle ritten wordt gevraagd om
 Gevaarlijke punten en obstakels aan elkaar te signaleren,
 Achteropkomend verkeer te signaleren met een fluitsignaal.
De vereniging is (tot tegenbericht) aangesloten bij Cycling Vlaanderen. Daardoor genieten de leden van
de vereniging ook voordelen die Cycling Vlaanderen op stapel zet. Raadpleeg op de website
www.cyclingvlaanderen.be welke voordelen u als lid geniet en onder welke voorwaarden. Zo is het
mogelijk dat u aanvullende verzekeringen geniet, of bijstand bij materiaalpech. Voorbeelden van
mogelijke voorwaarden zijn een vereiste om een medische screening te ondergaan, of het verbod op het
gebruik van stimulerende middelen. De voordelen en de eisen die Cycling Vlaanderen stelt kunnen
veranderen in de loop der tijd.
2.7 Het bestuur van de vereniging bereidt zich voor om desgevraagd verslag uit te brengen aan de
gemeentelijke overheid, over concrete vorderingen op het vlak van Toegankelijkheid, Duurzaamheid,
Gezondheid en Ethiek.

Titel II.

Leden

Artikel 03
3.1 De vereniging telt bij de oprichting minstens twee leden die niet familiaal verwant zijn in de eerste of tweede
graad. Het lidmaatschap is op naam en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap eindigt met de dood. Als het aantal
leden daalt tot minder dan twee, dan is de vereniging automatisch ontbonden.
3.2 Door de betaling van het lidgeld én het ondertekenen van de antwoordstrook op de laatste pagina van deze
statuten, stemt ieder lid in met het gebruik van persoonlijke informatie en met de statuten van de vereniging.
Het lidmaatschap geldt voor een periode die samenvalt met één kalenderjaar.
Wie zijn akkoord met het gebruik van persoonlijke informatie intrekt, zoals beschreven in deze statuten, beëindigt
zijn lidmaatschap.
De secretaris van de club vult graag het formulier in, waarmee je bij jouw ziekteverzekering een deel van het
lidgeld kan terugbetaald krijgen.
Spreek iemand uit het bestuur aan of de vertrouwenspersoon van de club, wanneer je het moeilijk hebt om het
lidgeld te betalen op het moment dat de uitnodigingen verstuurd worden. We hebben jou er graag bij, en zoeken
samen naar een oplossing.
Lidmaatschap is gratis tot en met het jaar van de 18de verjaardag.
3.3 Elk lid heeft het recht om zijn lidmaatschap op elk moment te beëindigen, zonder opgave van een reden.

Artikel 04
4.1 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers zijn geen eigenaar van het vermogen van de vereniging, ze
hebben geen recht op een aandeel in de eventueel behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de
vereniging waardoor zij zich individueel kunnen verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden van een lid kan er
nooit een teruggave of een vergoeding geëist worden van gestorte bedragen of van een gedane inbreng.
Bij ontbinding van de feitelijke vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging
geschonken worden aan de VZW Kom Op Tegen Kanker, en mag het niet uitgekeerd worden aan de leden.
4.2. Op het vlak van de verdeling van de kosten hanteert de vereniging volgende principes:
 Als een activiteit van de vereniging een kostprijs heeft, draagt ieder lid een gelijk aandeel bij in de totale
kostprijs van de organisatie van die activiteit.
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Geen enkel lid ontvangt een geldelijke vergoeding voor de inspanningen die het levert binnen de context van
de vereniging.
Wanneer een lid kosten voorschiet voor de organisatie van een activiteit van de vereniging, dan worden die
kosten terugbetaald, voor zover er vooraf een akkoord was binnen het bestuur over het maken van de kosten
en over de vermoedelijke kostprijs. De terugbetaling gebeurt bij voorkeur door overschrijving op een financiële
rekening. De terugbetaling gebeurt aan de hand van een aankoopbewijs (bv. kasticket, factuur), dat
overhandigd wordt aan de penningmeester van de vereniging. Om te vermijden dat een lid grote sommen moet
voorschieten, kan de penningmeester geld voor een specifieke aankoop vooraf ter beschikking stellen.
Wanneer iemand persoonlijke kosten maakt om de vereniging een dienst te bewijzen tijdens een van haar
activiteiten, dan worden die kosten op een billijke manier vergoed, voor zover er vooraf een akkoord was
binnen het bestuur. Zo zullen verplaatsingen met de auto vergoed worden aan het tarief dat de Vlaamse
overheid gebruikt om haar personeelsleden te vergoeden bij dienstverplaatsingen.
De eventuele inkomsten van de vereniging worden in de eerste plaats gebruikt om
o de werkingskosten te dekken (o.a. de kosten website)
o de kostprijs van de activiteiten te drukken, op een manier dat een zo groot mogelijk aantal leden geniet
van de “korting”.

Artikel 05
5.1 De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle leden van de vereniging. Voor het
betalen van de verbintenissen van de vereniging worden in de eerste plaats de banktegoeden aangewend van de
vereniging. Het saldo is verschuldigd door alle leden die lid zijn in het kalenderjaar waarin de verbintenis
aangegaan werd, ieder voor een gelijk deel van het geheel.
5.2 Ieder lid bepaalt zelf welke verzekeringen hij of zij privé aangaat. Het is evenwel aan te raden om een familiale
verzekering af te sluiten. De familiale verzekering heeft tot doel de lichamelijke en stoffelijke schade te vergoeden
als door een fout, een nalatigheid, onvoorzichtigheid… iemand schade veroorzaakt aan derden en daarvoor
aansprakelijk is.

Titel III.

Bestuur

Artikel 06
6.1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van minstens drie personen, die lid zijn van de vereniging.

Artikel 07
7.1 De bestuurders worden voor een onbepaalde duur door de Algemene vergadering benoemd. Zij kunnen op
ieder moment ontslag nemen en zijn op ieder moment afzetbaar door de Algemene vergadering. (Cf Art 12 $ 2) Als
het aantal bestuurders, om wat voor reden ook, zou dalen tot onder het aantal, vermeld in Artikel 06, dan moet de
eerstvolgende Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting blijven de
overgebleven bestuurders bevoegd.

Artikel 08
8.1 De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten recht, geldig vertegenwoordigd door
tenminste twee bestuurders.
8.2 Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen evenwel overdragen aan één of meer
bestuurders of derden, mits het akkoord van alle bestuurders.

Artikel 09 Controle financiën
Minstens een keer per jaar controleert het voltallige bestuur, met uitzondering van de penningmeester, het
kasverslag. Van deze controle wordt verslag uitgebracht op de Algemene Vergadering. (Art 11)

Titel IV. Algemene Vergadering
Artikel 10 Samenstelling
10.1 De Algemene Vergadering valt samen met het jaarlijkse clubfeest. Een buitengewone Algemene Vergadering
kan samengeroepen worden ofwel door minstens een derde van de leden én een bestuurslid, ofwel door een
gewone meerderheid binnen de leden van het bestuur.
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10.2 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, en wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of als
de voorzitter afwezig is, door de –in leeftijd- oudste aanwezige bestuurder. Elk lid beschikt over één stem. De
stemgerechtigde leden zijn de leden die een vergunning hebben in het kalenderjaar van de algemene vergadering
en die aanwezig zijn op de Algemene vergadering. Er bestaan geen volmachten.

Artikel 11 Bevoegdheid
De Algemene vergadering is bevoegd voor:
- de benoeming en de afzetting van bestuurders (Art 12 $ 2)
- uitsluiten van leden (Art 12 $ 3)
- goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, kwijting van alle bestuurders.
- wijziging van de statuten (Art 12 $ 4)
- wijziging van het doel van de vereniging (Art 12 $ 5)
- ontbinding van de vereniging
- koop op afbetaling, lening of krediet voor een bedrag in kapitaal vanaf 1000 EUR. (Art 12 $ 7)

Artikel 12 Beslissingen
12.1 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Als er even veel
stemmen voor als tegen zijn, wordt de stemming opnieuw gehouden. Als er nog altijd even veel stemmen voor als
tegen zijn beslist de voorzitter in het belang van de vereniging.
12.2 De Algemene vergadering benoemt de bestuurders overeenkomstig artikel 12 $ 1.
Een bestuurder mag niet deelnemen aan een stemming waar beslist wordt over zijn afzetting. De beslissing wordt
genomen bij gewone meerderheid. Na afzetting wordt er eventueel gestemd voor een nieuwe bestuurder, dit is
verplicht als er door de afzetting nog maar één bestuurder overblijft. Tot staving van de afzetting van een
bestuurder en/of de benoeming van een nieuwe bestuurder wordt een uittreksel uit het verslag van de Algemene
vergadering aan belanghebbende derden overhandigd.
12.3 Een meerderheid van de helft + één van de aanwezige stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.
12.4 Tot wijziging van de statuten kan alleen besloten worden, als twee derden (2/3) van de leden aanwezig zijn.
Als dat aantal niet bereikt wordt kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze zal geldig kunnen
beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van twee derden (2/3)
van de aanwezige stemmen vereist, ook op een tweede vergadering. Voor de bekendmaking van een beslissing
aan derden moeten alle bestuurders tekenen.
12.5 Tot wijziging van het doel van de vereniging kan alleen met twee derden van alle aanwezige leden beslist
worden.
12.6 Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging, conform art 4, gelden de regels uit art 12 $ 4.
12.7 Elke beslissing tot het sluiten van overeenkomsten inzake koop op afbetaling, lening of krediet voor een
bedrag in kapitaal vanaf 1000 EUR moet goedgekeurd worden overeenkomstig de regels beschreven in art 12 $ 4.

Titel V.

Problemen binnen de vereniging

Artikel 13
Als zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of van derden ernstig schaden
en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in het gedrang komt, kan de bankrekening voor
verdere verrichtingen geblokkeerd worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Een lid van de vereniging, die geen bestuurder is, kan individueel niet de blokkering van de financiële rekeningen
vragen, tenzij een rechterlijke schikking wordt voorgelegd.
De leden van de vereniging kunnen binnen de Algemene vergadering bij een twee derde meerderheid beslissen
om de bankrekeningen te blokkeren.
Het deblokkeren van de financiële rekeningen kan gebeuren door de Algemene Vergadering met een 2/3
meerderheid van de aanwezige leden.
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Artikel 14 Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:
Weymans Johan.
Secretaris:
Verpoest Bavo
Penningmeester: Verpoest Bavo
Bestuurslid:
Vander Aa Eric
Bestuurslid:
Van Den Bossche Leon
Bestuurslid:
Van Praet Liliane
Bestuurslid:
De Leeuw Steve

J. De Blockstraat 9
Tervuursesteenweg 9/202
Tervuursesteenweg 9/202
Sleperlaan 20
Ploegstraat 25
Steenschuitlaan 13
Tisseltstraat 130

2830 Tisselt
2800 Mechelen
2800 Mechelen
2830 Tisselt
2830 Willebroek
2830 Tisselt
1880 Ramsdonk

Artikel 15 Zetel van de vereniging:
Sleperlaan 20
2830 Tisselt
Alle bankcontacten op adres van de penningmeester:
Tervuursesteenweg 9/202
2800 Mechelen
Aldus opgemaakt in even veel exemplaren als er leden zijn, waarvan één exemplaar voor elke partij, en
aangenomen met eenparigheid van stemmen, zoals vermeld op de aanwezigheidslijst van de Algemene
Vergadering.
Te Tisselt-Willebroek, op 9 februari 2019
Gelezen en goedgekeurd:
Voorzitter

Weymans Johan

Secretaris

Verpoest Bavo

Penningmeester

Verpoest Bavo

Bestuurslid

Vander Aa Eric

Bestuurslid

Van Den Bossche Leon

Bestuurslid

Van Praet Liliane

Bestuurslid

De Leeuw Steve

- - - - Antwoordstrook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondergetekende _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verklaar akkoord te gaan met de statuten van de fietsclub WTC Moonriders Tisselt en met het
gebruik van persoonlijke gegevens, zoals in de tekst van 9 februari 2019 beschreven.
Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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