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MTÜ VESKISILLA BOWLINGUKLUBI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Veskisilla Bowlinguklubi (inglise keeles „Veskisilla Bowling Club“)
(edaspidi „klubi“) on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja
põhitegevus on suunatud spordi, eelkõige bowlingu ning teiste veeremängude harrastamisele
ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
Eesmärkide täitmiseks klubi:
• Propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse bowlingust ja teistest
veeremängudest huvitatud isikuid ja noori, nende vanemaid ja toetajaid;
• Korraldab bowlingu alaseid seminare ja väljaõpet;
• Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma
tegevus- ja spordiala toetamiseks;
• Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste
klubidega ning osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi
esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma klubi kui
ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi
materjale, palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma
klubi liikmeid ning toetajaid.
• Korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimaluste kohast ettevalmistamist
osavõtuks spordivõistlustest;
• Arendab koostööd teiste sportmängudega tegelevate klubidega, teiste organisatsioonidega,
kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal bowlingu
edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
• Loob vastavalt võimalustele klubi liikmetele tingimusi klubi vara kasutamiseks,
võistlustest osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
• Autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja
organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
• Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi
spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja
omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, sõlmib sponsorja reklaamlepinguid.
2. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas
kehtestatud muudest aktidest ja otsustes, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.
3. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu
kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

4. Klubi võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Klubil on vara ja
iseseisev bilanss.
5. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
6. Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Klubi liige vastutab ühingu
kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
7. Klubi on asutatud määramata ajaks.
8. Klubi on asutatud 15. septembril 2003.a. Türi linnas.
II LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Klubi liikmeteks võivad olla täiskasvanud, s.o 18-aastased ja vanemad füüsilised isikud, kes
tunnistavad ja täidavad klubi põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses, tasuvad
ühekordselt sisseastumismaksu ja igal aastal liikmemaksu.
2. Alla 18-aastased füüsilised isikud, kes soovivad osaleda klubi tegevuses, saavad noorliikme
staatuse. Noorliikmetel on samad õigused ja kohustused kui põhiliikmetel, nad saavad kasutada
kõiki klubi poolt pakutavaid teenuseid ja tooteid, kuid ei oma hääleõigust üldkoosolekul.
3. Klubi liikmeks astumiseks tuleb liikmel esitada juhatusele kirjalik avaldus, milles kajastatakse
avaldaja isikuandmed ning juhatuse poolt nõutud muud andmed. Liikmeks saamiseks on
vajalik ühe liikme soovitus, juuniorliikmel lisaks ühe lapsevanema nõusolek.
4. Isiku klubi liikmeks saamise kohta teeb juhatus otsuse 14 kalendripäeva jooksul arvates
avalduse laekumise päevast. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib
taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.
5. Isiku liikmelisus algab päevast, mil on jõustunud liikmeks vastuvõtmise otsus ja tasutud
sisseastumismaks.
6. Klubi liikmetel on õigus: osaleda klubi kõigil üritustel ja tegevustes; kasutada klubi poolt
loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale; osaleda hääleõiguslikena
üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, järelevalve- ning teistesse
valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides
ning üritustel; esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning
saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni; kasutada vastavalt kehtestatud korrale
klubi sümboolikat ja vara; klubist välja astuda.
7. Klubi liikmed on kohustatud: järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide
poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte; osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute
ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös; tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara; hoidma ja kaitsma klubi head nime,
seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi
üldkoosolek ja klubi juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.
8. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Klubi juhatus kustutab
klubist väljaastunu klubi liikmete nimekirjast.
9. Liikme võib juhatus kustutada liikmete nimekirjast juhul, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid
või on kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi
valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata
klubi liikmemaksu rohkem kui kolme (3) kuu vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema

klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult teatada seitsme (7)
tööpäeva jooksul. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
otsuse üle vaatamist üldkoosoleku poolt.
10. Üleminek noorliikmest põhiliikmeks toimub ilma täiendavate protseduurideta ning täiendava
sisseastumismaksuta kui noorliige täidab korrektselt põhikirja ning tal ei ole võlgnevust
liikmemaksu osas.
III SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUD NING MUUD TASUD

1. Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurused kehtestab üldkoosolek.
2. Sisseastumismaks kehtestatakse hooaja esimese üldkoosoleku otsusega. Sisseastumismaksu
tähtajaks tasumata jätmise korral võib juhatus annulleerida vastuvõtmise otsuse.
3. Liikmemaks kehtestatakse hooaja esimese üldkoosoleku otsusega. Liikmemaks tuleb tasuda
juhatuse poolt määratud tähtajaks klubi arveldusarvele või sularahas kassasse.
4. Tasud klubi poolt osutatavate teenuste ja kaupade eest tuleb tasuda juhatuse poolt määratud
korras ja tähtajaks.
5. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
IV KLUBI SÜMBOOLIKA KASUTAMINE

1. Klubi sümboolikaga atribuute kasutatakse juhatuse poolt kehtestatud korras. Klubi sümboolika
hulka kuuluvad: klubi ametlik nimetus, klubi logo (firmamärk), sponsorite logod ja muud
sümbolid.
2. Üldjuhul on kohustuslik kasutada klubi sümboolikaga särke (ja teisi atribuute) võistlustel,
millel klubi ja/või tema liikmed ametlikult osalevad. Klubi sümboolikaga särke ja teisi
atribuute võib kasutada mitteametlikel võistlustel juhatuse loal.
3. Klubi sümboolika paigaldamine teistele objektidele tuleb kooskõlastada juhatusega.
4. Keelatud on kasutada määrdunud, katkisi ja muul viisil kahjustatud ning moonutatud
atribuutikat ja sümboolikat.
V KLUBI JUHATUS JA JÄRELEVALVE

1. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek.
2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üks kolmandik klubi
liikmetest. Klubi põhikirja muutmise ja klubi eesmärkide muutmise, klubi lõpetamise,
ühinemise või jagunemise otsustamise poolt peavad hääletama üle poolte klubi liikmetest.
3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kõigis klubi tegevuste puudutavates küsimustes.
4. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: põhikirja muutmine ja klubi eesmärkide muutmine;
klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine; klubi sisseastumismaksu ja
liikmemaksu määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; majandusaasta aruande kinnitamine;
arengukava, aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; klubi presidendi ja teiste juhatuse
liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine; klubi
presidendi, juhatuse liikmete ja revidendi valimine; juhatuse või revidendiga tehingute

tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja sellest tehingus või nõudes klubi
esindaja määramine; klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või
asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
majandustehingute piirlimiitide kehtestamine, mida juhatus võib teostada ilma üldkoosoleku
loata.
5. Üldkoosolekut juhatab klubi president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Igal
klubi liikmelt on üldkoosolekul üks (1) hääl. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku
reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekus osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb
antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse
protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
6. Üldkoosolekus võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik
volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud
klubi liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut
kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed.
7. Klubil on juhatus, millise alamäär on 3 liiget ja ülemmäär on 7 liiget. Juhatuse liikmetel on
õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatuse liikmed valivad
endi seast juhatuse esimehe, kes koordineerib juhatuse tööd. Juhatuse esimeest nimetatakse
klubisiseselt presidendiks.
8. Klubi võib esindada iga juhatuse liige üksinda.
9. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimiste küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad: klubi
üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine; liikmete vastuvõtmise ja
liikmeskonnast välja arvamise otsustamine; kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja
selles otsuses ettenähtud tingimustel; juhatuse liikmete määramine üldkoosolekus kinnitatud
ametikohtadele; liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine; klubi tegevuskavade ja
eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekule; klubi komisjonide ja institutsioonide
juhtide nimeline kinnitamine; klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja
eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunike kogude, treenerite nõukogude koosseisude
kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste
lahendamine; laenude võtmine ja andmine; kontode ja arvete avamine krediidiasutuses,
lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja
andmine.
10. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele kuid mitte harvem
kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole
juhatuses liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees. Juhatuse koosoleku otsus
on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või
osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava
isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist klubi poolt.
Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad
alla koosoleku juhataja ja protokollija.
11. Järelevalve teostamiseks juhatuse ning teiste klubi organite tegevuse üle valib üldkoosolek
revidendi. Revident määratakse üldkoosoleku otsusega.

VI KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad: sisseastumis- ja liikmemaksudest; füüsiliste ja juriidiliste
inimeste annetustest; toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest; riiklikest toetustest või
toetustest erinevatest fondidest ja sihtasutustelt; klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest, tehingutest kinnis- ja
vallasvaraga, intressitulust ning muudest laekumistest.
2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja
vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele ja
klubi liige klubile lepingulisel alusel. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste
kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest välja arvatud juhtudel,
mis on sätestatud põhikirjas. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
3. Klubi majandusaasta algab 01. oktoobril ja lõpeb 30. septembril. Juhatus korraldab klubi
raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab
juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule
kinnitamiseks.
VII TEADETE AVALIKUSTAMINE

1. Klubi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.
2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka üleriigiliste või
kohalike meediakanalite kaudu.
3. Klubi teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku
otsusega.
VIII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

1. Klubi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Klubi
likvideerijaks on juhatus.
Klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 15. septembril 2003. a Türil.
Klubi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 04. septembri 2016. a üldkoosoleku otsusega.

