WERKINGSREGELS
FEITELIJKE VERENIGING ‘LEVEN-EUROPA CLUB (LEUC)’
1 . De vereniging “Leuven-Europa Club” (hierna “LEUC”) is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor
onbepaalde duur.
2

De FV is gevestigd in 3000 Leuven. Haar email adres is info@leuc.eu en haar website www.leuc.eu .
Alle correspondentie met de vereniging verloopt elektronisch van en naar dit email adres.
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Het doel van LEUC is :
a) het promoten van de Europese gedachte in de Leuvense regio;
b) het faciliteren van de interactie tussen de Europese instellingen en een brede waaier aan
actoren in de Leuvense regio, in het bijzonder voor de versterking van de banden van de
Stad Leuven met Europa.
c) het organiseren van een sociaal netwerk voor de leden en de partners
De LEUC heeft deze doelstellingen neergelegd in een mission-statement.
De LEUC beoogt rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk.
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Lidmaatschap van de LEUC:
a) Alle personen die in de regio Leuven wonen en werkzaam zijn (geweest) in één van de
Europese instellingen kunnen lid van de LEUC worden.
b) Om lid te worden dient een kandidaat per email een aanvraag in op het in 2 vermelde
emailadres. In die email vermeldt zij/hij haar naam, telefoonnummer, de Europese
instelling en het departement waarin zij/hij werkzaam is (geweest). Een lid kan op
dezelfde wijze zijn lidmaatschap opzeggen.
c) Het Dagelijks Bestuur van de LEUC beslist over het lidmaatschap.
d) Leden van de LEUC betalen eenmalig lidgeld van EUR 100 op het rekeningnummer van de
LEUC. Pas dan zijn ze volwaardig lid.
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De Ledenvergadering (LV):
a) De LV bestaat uit alle leden van de vereniging.
b) De LV vergadert tenminste éénmaal per jaar en keurt een jaarverslag en financieel verslag
goed. De LV valideert of amendeert ook het jaarplan van het volgend jaar. De LV kan ook
beslissen omtrent het lidmaatschap van LEUC aan andere verenigingen om
partnerschappen te bestendigen.
c) Uitnodigingen voor LV worden minstens één week voor de datum van de bijeenkomst aan
alle leden van de FV per email opgestuurd.
d) Elk lid van de FV heeft één stem. De AV beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen
van de aanwezige leden.
f) De AV stelt een Dagelijks Bestuur aan voor een periode van twee jaar
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Dagelijks Bestuur (DB):
a) Het DB is verantwoordelijk voor:
- het bijhouden van de ledenlijst van de LEUC;
- het organiseren van de jaarlijkse LV en van de andere bijeenkomsten van de LEUC en
LEUK zoals voorzien in het jaarplan of later toegevoegd;
- het beheer van de financiën van de LEUC;
- de vertegenwoordiging van LEUC naar derden;
- het bewaken van de coherentie van de activiteiten van de LEUC met de missie van de
LEUC en het jaarplan zoals die door de AV is goedgekeurd.
- voorstellen van partnerschappen om de LEUC doelstellingen te bereiken

b) Het DB bestaat uit minstens vier leden. Beslissingen worden genomen met meerderheid
van stemmen van de aanwezige bestuurders.
7 LEUK: Een deel van de activiteiten van LEUC worden open gesteld voor niet-leden waarvoor de club
uitgebreid wordt tot een echte kring, de Leuven Europa Kring (LEUK). Daarvoor wordt een lijst van
sympathisanten samen gesteld.
a) Alle leden van LEUC zijn automatisch lid van LEUK
b) Alle leden kunnen eurofiele burgers en verenigingen voorstellen voor LEUK; ook kunnen
sympathisanten zich spontaan via de website aanmelden
c) In overeenstemming met het jaarplan organiseert het DB open vergaderingen, debatten
of andere open activiteiten en stuurt een uitnodiging naar de volledige lijst van LEUK

Deze werkingsregels werden goedgekeurd door de LV in haar vergadering van xx/xx/2019

Bijlage 1: Het Dagelijks Bestuur 2019-2023

Op 21 februari 2019 stelde de LV van de LEUC het Dagelijks Bestuur bestaande uit de volgende personen
aan voor een periode van twee jaar:
-

Geert Dancet
Jan Larosse
Jiri Hladik
Gino Debo

