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NAAM VAN DE VERENIGING
De vereniging is bekend onder de naam: “International Fellowship of Cycling to Serve” (F.C.S.)

2.

DOELSTELLINGEN

2.1

Het op een sportieve en ontspannende manier ontwikkelen en stimuleren van een wereldwijde
vriendschap.

2.2

Het dienen van de lokale, nationale en internationale gemeenschap door middel van de fietssport.

2.3

Bevorderen van de internationale verstandhouding en vrede door middel van de fietssport.

3.

HOOFDACTIVITEITEN

3.1

Zorgdragen voor de jaarlijkse organisatie van het Wereldkampioenschap Wielrennen voor
Rotarians, bij voorkeur elk jaar in een ander land en georganiseerd door een Rotary Club die niet
eerder de organisatie verzorgde.

3.2

Zorgdragen voor jaarlijkse ontspannings-wieleractiviteiten met culturele inslag, waaraan eveneens
familieleden kunnen deelnemen, bij voorkeur elk jaar in een ander land en georganiseerd door
een Rotary Club die niet eerder de organisatie verzorgde.

3.3

De organisatie van andere competitieve wielrenactiviteiten voor Rotarians, zoals de Europese
Rotary Kampioenschappen Tijdrijden.

3.4

De organisatie van regionale sportieve en toeristische wielrenactiviteiten.

3.5

Alle activiteiten staan in het teken van de bevordering van de Rotary idealen voor vriendschap
door middel van gemeenschappelijke belangstelling voor en beoefening van het wielrennen.

4.

STATUTEN

4.1

Leden.

4.1.1

Het lidmaatschap staat open voor alle Rotarians en leden van Rotaract.

4.1.2

Elk lid of oud lid kan worden verkozen tot “Erelid” voor de duur van zijn leven door het dagelijks
bestuur. Een “Erelid” is vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie. Een “Erelid” heeft
geen stemrecht en is uitgesloten van deelname aan het Rotary wereldkampioenschap wielrennen.

4.2

Aanmelding geschiedt uitsluitend schriftelijk met vermelding van:

4.2.1


Naam,

Voornaam,

Prive-adres en telefoon/fax nummer, e-mail adres indien van toepassing,

Geboortedatum,

Naam en adres van de Rotaryclub.
De aanmelding dient te worden vergezeld van het verschuldigde lidmaatschapsgeld.

4.3

Het FCS bestuur.

4.3.1

De F.C.S. wordt geleid door een dagelijks bestuur en de nationale vertegenwoordigers.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Voorzitter,

Vice-Voorzitter - Europa,

Vice-Voorzitter – Voorzitter van afdelingen buiten Europa,

Secretaris,

2e Secretaris,

Penningmeester,

PR en communicatie verantwoordelijke.
De aftredende voorzitter is “ex officio” lid van het bestuur.
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4.3.2

Het Uitgebreide Bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met de
benoemde nationale vertegenwoordigers van die landen die F.C.S. leden hebben.

4.3.3

Taken van het Dagelijks Bestuur zijn:



4.3.4

het waarborgen van het voortbestaan van de F.C.S.,
zorgdragen voor de correcte en tijdige publicatie van de F.C.S. activiteiten om alle leden in
staat te stellen aan de activiteiten deel te nemen,

het informeren van al haar leden en Rotary Clubs over de gedane en toekomstige activiteiten
van F.C.S. d.m.v. de districts, nationale en internationale Rotary publicaties,

ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen te komen,

het bijhouden van het ledenbestand,

instaan voor de werving van nieuwe leden,

het voeren van een financieel gezond beleid,

het uitvoeren van alle andere voorkomende taken ten behoeve van de F.C.S.
De taken van de nationale vertegenwoordigers zijn:


4.4

het waarborgen dat de Rotarians in het land geïnformeerd worden over de activiteiten van de
F.C.S.,

het bijhouden van het ledenbestand van hun land,

het aanmoedigen van hun leden en Rotary Clubs tot de organisatie van een
nationale/regionale of een internationale activiteit t.b.v. F.C.S.,

het bijwonen van de vergaderingen van het uitgebreide bestuur gedurende de
Wereldkampioenschappen,

het inzamelen van de lidmaatschapsgelden en het afdragen hiervan aan de penningmeester
van F.C.S.,

het verzorgen van de relatie met het dagelijks bestuur inzake alle nationale
aangelegenheden.
Verkiezingen

4.4.1

De verkiezingen worden georganiseerd door het Dagelijks Bestuur. De verkiezingen vinden plaats
tijdens de Algemene Vergadering, die zal worden gehouden tijdens het 4-daagse fiets-evenement
in het voorjaar. Alle leden worden hiervan tenminste vier weken vooraf schriftelijk op de hoogte
gesteld en wel op het laatst door hen gemelde adres. Namen van kandidaten dienen schriftelijk bij
de voorzitter of de secretaris te worden ingediend.

4.4.2

Een kandidaat-voorzitter stelt een bestuur voor dat is samengesteld conform artikel 4.3.1. Indien
slechts een bestuur is voorgesteld voor de verkiezing, en er geen meerderheid van stemmen
wordt verkregen voor het voorgestelde bestuur, dient er een verkiezing van de individueel
voorgestelde kandidaten plaats te vinden.

4.4.3

Kandidaten voor het voorzitterschap dienen lid te zijn geweest van het Dagelijks Bestuur of
gefungeerd te hebben nationaal vertegenwoordiger.

4.4.4

De stemming is geheim en wordt schriftelijk gehouden als minimaal een lid hierom verzoekt. Elke
verkiezing gebeurt bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van de
stemming beslist de voorzitter, in diens afwezigheid de voorzitter van de Algemene Vergadering.

4.4.5

Na verkiezing ontvangen de leden van het dagelijks bestuur en de nationale vertegenwoordigers
een mandaat voor een periode van 3 jaar beginnende op 1 juli van het jaar dat volgt op de
Algemene Vergadering.

4.4.6

De zittingsperiode voor leden van het Dagelijks Bestuur in de zelfde functie kan slechts eenmaal
verlengd worden.

4.4.7

De nationale vertegenwoordigers zijn lid van het Uitgebreide Bestuur.

4.4.8

De nationale vertegenwoordigers worden verkozen door de leden van het betreffende land en
indien dit niet gebeurd wordt de nationale vertegenwoordiger benoemd door het Dagelijks
Bestuur.

4.5

Fondsen

4.5.1

De penningmeester beheert de financiën en heeft samen met de voorzitter toegang tot de
rekeningen.

4.5.2

Het bestuur heeft ten allen tijde recht op inzage van de boeken, rekening houdend met een
redelijke aankondiging.

4.5.3

Jaarlijks maakt de penningmeester een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en een balans
van het betreffende jaar.
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Tijdens iedere bestuursvergadering brengt de penningmeester financieel verslag uit met name
aangaande:


inkomsten:



uitgaven:

- jaarlijkse lidmaatschapsgelden,
- winsten uit activiteiten,
- winsten uit de verkoop van shirts e.a.
- verantwoorde kosten m.b.t. de exploitatie van de F.C.S.
- kosten m.b.t. organisatie van activiteiten (sport/cultureel)
- ondersteuning van de door Rotary International opgezette projecten.

4.6

Lidmaatschapsgeld

4.6.1

De hoogte van lidmaatschapsgeld voor het volgende jaar wordt vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

4.6.2

Het lidmaatschapsgeld is verschuldigd door ieder F.C.S. lid wiens naam verschijn op de F.C.S.
ledenlijst alsook door aspirant leden.

4.7

Ledenlijst

4.7.1

De lijst met alle geregistreerde leden wordt bijgehouden door het Dagelijks Bestuur en is op
verzoek beschikbaar voor leden.

4.8

Statuutwijzigingen

4.8.1

Alle leden kunnen wijzigingen in het statuut voorstellen. Een voorstel tot wijziging dient uiterlijk
acht weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter.

4.8.2

Statuutwijziging vereisen een tweederde meerderheid van de tijdens de Algemene Vergadering
uitgebrachte stemmen.

5.

INTERN REGLEMENT

5.1

Het verenigingsjaar van de FCS begint op de eerste januari.

5.2

Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar.

5.3

Het Uitgebreide Bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

5.4

Verantwoorde kosten voor de exploitatie van de vereniging dienen te worden gedekt door de
inkomsten.

5.5

De voorzitter van F.C.S. treedt op als voorzitter van de vergaderingen.

5.6

Besluiten door het Dagelijks Bestuur en het Uitgebreide Bestuur worden genomen bij tweederde
meerderheid.

5.7

Besluiten tijdens de Algemene Vergadering worden genomen d.m.v. handopsteken en bij gewone
meerderheid, uitgezonderd het vereiste in paragraaf 4.8.

5.8

De secretaris maakt notulen van iedere vergadering en zendt deze ter kennisgeving aan de leden
van het Uitgebreide Bestuur.

5.9

De agendapunten van de Algemene Vergaderingen worden door de voorzitter voorbereid.

5.10

Het Dagelijks Bestuur vergadert rechtsgeldig bij aanwezigheid van minimaal vier bestuursleden
(incl de voorzitter).

5.11

De jaarcontributie is m.i.v. 1 januari 1998 vastgesteld op het equivalent van € 20. Hiervan is het
equivalent van € 5 bestemd voor het comite ter ondersteuning van de nationale
vertegenwoordiger.

Einde text
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