STATUTEN SPAARCLUB `DE LÈTSTE SJTUUVER`
Inhoud:1]Algemene bepalingen
2]Bestuur
3]Vergaderingen
4]Contributies
5]Lidmaatschap
1] Algemene bepalingen:
Naam: De vereniging draagt de naam `de Lètste Sjtuuver` en het verenigingslokaal is
café ‘Het Centrum’ te Schinnen.
Doel: Bevorderen van de spaarzin in verenigingsverband, waarbij contacten leggen
en onderhouden en gezelligheid voorop staan.
Duur: De spaarclub is opgericht op 27021978
2] Bestuur:
Het bestuur bestaat uit a] voorzitter
b] secretaris
c] penningmeester
Samen vormen zij het dagelijks bestuur. Het complete bestuur behartigt de belangen van de
vereniging en dienen de besluiten, genomen door de algemene vergadering, uit te voeren.
Elk lid heeft het recht het bestuur tot verantwoording te roepen voor het gevoerde beleid.
VERKIEZING: Elk jaar zijn er bestuursleden aftredend, welke ook weer herkiesbaar zijn. Het
bestuur wordt uit alle leden van de vereniging door de algemene ledenvergadering benoemd.
Het bestuursaantal blijft te allen tijde oneven. Indien tussentijdse veranderingen plaatsvinden
binnen de bestuursfuncties beslist het bestuur.
3] Vergaderingen:
Om op de hoogte te blijven van de gang van zaken dient het dagelijks bestuur iedere maand
een keer te vergaderen. Minimaal 1 keer per jaar moet er een algemene ledenvergadering
gehouden worden. Besluiten en/of wijzigingen worden genomen door de algemene
ledenvergadering bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Ieder lid dient
aanwezig te zijn, danwel zich af te melden.
4] Sparen en contributie
Elk lid dient minimaal € 1.50 per week te sparen.
Dit bedrag wordt als volgt besteed: Contributie
€ 0.50
Lotto
€ 0.50
Boete
€ 0.50
Het gespaarde bedrag zal door de penningmeester op de bankrekening van de spaarclub
worden gestort. Het wekelijkse gespaarde bedrag zal door de penningmeester
schriftelijk/digitaal worden vastgelegd van ieder lid apart.
Er mag alleen in euro`s gespaard worden met papiergeld of munten van € 0,50 of groter. Alle
munten van €0,20 of kleiner komen ten goede van de`erme jong`. De looptijd van de
spaarweek is afhankelijk van de kaslichters. De rente van het totaal gespaarde bedrag komt
ten goede van de`erme jong`.
Indien er geen mogelijkheid bestaat om te sparen door b.v. vakantie ziekte etc. kan men bij de
penningmeester het gewenste bedrag vooruit betalen. De contributie wordt daarbij
automatisch afgehouden. Ieder lid dient te zorgen voor een positief spaarsaldo.
Bij ziekte vervalt het verplicht sparen maar wordt de contributie wel ingehouden.

Geldbesteding uit de kas:
Bij overlijden:

€ 50.00 advertentie krant en bloemstuk.

5] Lotto
Ieder lid doet mee met zijn eigen spaarnummer aan de Duitse lotto de kosten zijn €0.50 extra
per week. De opbrengst is €10.00 voor het winnende nummer. Alleen de leden met een
positief spaarsaldo kunnen deelnemen aan de lotto. Als het winnende nummer op een onbezet
nummer valt dan is dit voor de`erme jong`.
6] Uitbetalen
Het gespaarde bedrag wordt ieder jaar met de carnaval automatisch uitbetaald. Indien een lid
dit niet wil, moet hij of zij dit uiterlijk 8 weken van te voren kenbaar maken aan de
penningmeester. Het gespaarde bedrag kan, op tijdig verzoek van het betreffende lid, ook
uitbetaald worden met de zomerkermis. Dit dient ook uiterlijk 8 weken van te voren kenbaar
gemaakt worden aan de penningmeester. Voor de jaarlijkse uitbetaling met carnaval wordt er
een kascontrole verricht door 2 leden, gekozen door de algemene ledenvergadering. In geval
van overlijden wordt het gespaarde bedrag uitbetaald aan de nabestaanden.
7] Activiteiten:
Van het geld van de‘erme jong’, de betaalde contributie en de rente worden ieder jaar
verschillende ativiteiten georganiseerd, ongeacht deelname van de leden, mits de datum tijdig
is vastgesteld. Leden dienen zich vantevoren aan te melden voor deelname aan een activiteit.
Gebeurt dit niet, dan heeft een lid geen recht op deelname of consumptiebonnen.
8] Lidmaatschap:
Als lid worden diegene aangemerkt die in het bezit zijn van een spaarnummer van de spaarkas
in café ‘Het Centrum’ te Schinnen. Indien een spaarnummer vrij is kan een ieder dit nummer
innemen als lid, mits het bestuur anders beslist. Indien alle nummers in de spaarkas bezet zijn
en mensen lid willen worden zal er een wachtlijst in volgorde van aanmelding worden
samengesteld. Aanmelden als lid en het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren bij
een van de bestuursleden.
Het opzeggen van het spaarnummer houdt ook in het opzeggen van het lidmaatschap, dus ook
vrijwaring van alle rechten en plichten.
Bij royering zal een persoon 6 maanden niet toegelaten worden als nieuw lid. Na die periode
kan men zich weer aanmelden, waarna het bestuur uitspraak doet over toelating.
9] Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Namens het bestuur veel spaarplezier.

