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Koksijde, 7 december 2019 
 

Oproep kandidatuurstelling vast lid 
De Raad van Bestuur roept de jaarlijkse algemene statutaire vergadering bijeen op vrijdag 31 januari 
2020 om 19.30 uur in het clubhuis. 

 
In de clubstatuten lezen we dat de algemene vergadering bestaat uit vaste leden die stemrecht hebben. 

 

Elk meerderjarig lid van onze club dat de missie (*) van de club wil helpen uitdragen en mee richting 
wil geven aan het clubbeleid kan zijn/haar kandidatuur tot vast lid van de algemene vergadering 

schriftelijk indienen bij de secretaris van TCK vzw: Stephan Wydooghe, Blauwe Reigerstraat 3 te 8670 
Koksijde (zie bijgevoegd formulier), en dit tegen ten laatste zaterdag 11 januari 2020. 

 

Waarom vast lid worden? 
Naast het richting geven aan het clubbeleid én het recht op stemmen engageert een vast lid zich om 

daadwerkelijk iets te betekenen voor de clubwerking. 
 

Medewerking bij het sportief- en het jeugdbeleid, bij het onderhoud van de terreinen, bij het 

ledenbeleid, bij het financieel beheer, bij organisatie van (tennis & padel)activiteiten, bij interne 
communicatie (website, facebook, ClubApp, affiches, flyers, inschrijvingsformulieren, …), enz…  

Vrijwilligers doen de meest uiteenlopende taken in een sportclub, het is dankzij hen dat iedereen zijn 
geliefde sport kan beoefenen.  “Vele handen maken licht werk”! 

 

In bijlage werd een overzicht gemaakt van de verschillende beleidsdomeinen binnen de clubwerking 
waar mogelijks een taak voor jou is weggelegd.  Zit je met vragen, zijn er onduidelijkheden, neem dan 

gerust contact op met de secretaris of met iemand van het Bestuur. 
 

Wij hopen echt dat veel leden zich geroepen voelen om hieraan mee te werken en danken u nu reeds 

voor uw inzet en medewerking. 
 

 
sportieve groeten, 

 
Stephan WYDOOGHE      Jos EXSTEENS 

secretaris TCK       voorzitter TCK 

 
 

 
 

 

(*) Missie van TCK vzw. 
“TCK zorgt voor een professionele aanpak en kwaliteitsvolle clubwerking, waarbij zowel de recreatieve speler als 
de competitiespeler centraal staat.  TCK wil de tennis- en padelsport promoten en toegankelijk maken voor alle 
leeftijden (kleuters, jeugd, volwassenen, senioren), en dit zowel voor de inwoners van Koksijde als voor haar vele 
toeristen.  Dit alles in een sfeer waarin plezier en gezelligheid, samenhorigheid en sociale binding dominant zijn, 
waar leden zich met elkaar verbonden voelen (het wij-gevoel) en respectvol met elkaar omgaan, waar jongeren 
zich thuis voelen en de gelegenheid krijgen te groeien, niet alleen als sporter, maar zeker ook als mens.”  
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KANDIDATUURSTELLING  VAST LID 
 
Volgens de statuten van de vzw is de algemene vergadering samengesteld uit vaste leden.  Vaste 

leden zijn enerzijds de Raad van Bestuur en anderzijds de toegetreden leden (alle meerderjarige 

personen die lid zijn van de club) die als vast lid door de algemene vergadering verkozen werden op 
voordracht van de Raad van Bestuur.  Vaste leden blijven verkozen voor onbeperkte duur zolang hij/zij 

lid blijft van de vzw, tenzij hij/zij ontslagnemend is of zonder voorafgaande verwittiging afwezig is op 
de algemene vergadering.  Enkel de vaste leden hebben stemrecht.  Elk meerderjarig lid van de club 

kan de algemene vergadering bijwonen, maar heeft geen stemrecht.  Op vandaag telt de algemene 

vergadering 43 vaste leden. 
Terzelfdertijd kan je je als kandidaat-vast lid ook kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.  Op 

dezelfde algemene vergadering kan je dan naast je verkiezing als vast lid, ook nog eens verkozen 
worden als lid van de Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum drie en 

maximum twaalf vaste leden, benoemd voor de duur van vier jaar door de algemene vergadering, en 
gekozen uit de lijst van vaste leden.  Momenteel telt de Raad van Bestuur 5 bestuursleden. 

 

De kandidaturen voor vast lid worden geëvalueerd door de Raad van Bestuur en bij eventuele 
aanvaarding voorgelegd aan de algemene vergadering op 31 januari 2020.  De uiterste datum voor het 

indienen van de kandidaturen werd vastgelegd op zaterdag 11 januari 2020. 
 

 

Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

toegetreden lid van tennisclub Koksijde vzw, stelt zich kandidaat als vast lid, 

en dit met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van TCK. 

 

 
Mijn motivatie: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Koksijde, ………. / ………. / …………….   Handtekening: 
 

 

Wil uw kandidatuurstelling uiterlijk zaterdag 11 januari 2020 overmaken aan: 
 

Stephan Wydooghe, secretaris TCK, Blauwe Reigerstraat 3, 8670 Koksijde 
058 523 503   |   secretaris.tckoksijde@gmail.com 

 


