MITTETULUNDUSÜHINGU
Saue Taekwondoklubi
PÕHIKIRI
1.ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud ”klubi”) nimeks on Saue
Taekwondoklubi
2. Klubi asukoht ja aadress on Ridva 4, Saue, Eesti Vabariik.
3. Klubi on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus,
mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse propageerimisele,
spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmete ja
kohaliku kogukonna liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks
tingimuste loomisele.
4. Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja spordiga tegelevaid
või selle ala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja
juriidilisi isikuid.
5. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest
ôigusaktidest, nendega kooskôlas kehtestatud muudest aktidest ja
otsustest, käesolevast pôhikirjast ja Eesti Spordi Hartast ning Eesti
Olümpiakomotee ja tema alaliitude aktidest ja suunistest.
6. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus.
Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks,
tulu liikmete vahel ei jaotata.
II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1 Klubi tegevuse eesmärkideks on spordialane koolitus ja treeningute
korraldamine ning klubi liikmete ühisest huvist spordi kui sportliku vaba

aja veetmise jaoks soodsate tingimuste loomine, viljelemine ja
arendamine tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini ning oma
liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
1. Eesmärkide täitmiseks Klubi:
1. Koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid;
2. Propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse spordist
huvitatud kogukonna liikmeid, nende lähedasi ja tuttavaid;
3. Organiseerib noor-, saavutus- ja harrastussportlastele
kvalifitseeritud metoodilise ja erialase juhendamise ja korraldab
treeninguid;
4. Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning
väljaspool seda, spordi arengu toetamiseks;
5. Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib
võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab
klubisiseseid edetabeleid, määrab Klubi esindajaid erinevateks
võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja ning kehtestab
Klubi võistluste ja Klubis käitumise juhendeid ning reegleid ja
kontrollib nende täitmist, korraldab huvilistele ja oma liikmetele
spordialast välja- ja täiendõpet, autasustab häid sportlikke tulemusi
saavutanud Klubi liikmeid ning toetajaid;
6. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise
eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi;
7. Loob noor-, saavutus- ja harrastussportlastele vajalikud
treeningtingimused, sh spordiruum, treeningvarustus,
spordiinventar, spordimeditsiinilise kontroll ja erialane
juhendamine;

8. Korraldab ja toetab klubiliikmetest treenerite ja sportlaste
ettevalmistamist ja osavõtmist spordilaagritest ja- võistlustest;
9. Korraldab oma Klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast
ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
10.
Arendab koostööd teiste klubide, seltside ja liitudega,
organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtetega ja
üksikisikutega nii kodu- kui välismaal spordi edendamiseks ning
traditsioonide säilitamiseks;
11.
Tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või
ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või väljaõppe
kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;
12.
Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite
hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi
annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja
omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku
varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib
sponsor- ning reklaamilepinguid.
13.
Määrab avaliku konkursi korras Klubi poolt kehtestatud korra
alusel stipendiume.
III KLUBI LIIKMESKOND
1. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes:
1.

tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja;

2.

osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset
sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu;

3.

omavad kirjalikku soovitust vähemalt kahe klubiliikme poolt;

4. Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik
avaldus koos kahe klubiliikme kirjaliku soovitusega. Klubi
juhatus otsustab ühe kuu jooksul avalduse saamisest arvates uue
liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise ning saadab
vastava otsuse avalduse esitajale avalduses näidatud aadressil.
2.

Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida
Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi
moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata
Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte või on jätnud tasumata kahe aasta jooksul Klubi
liikmemaksu.

Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse
tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada..
1. Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel tuleb jooksva aasta
liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel
sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Klubis
on lõppenud, ei ole õigusi Klubi varale.
2. Klubi liikmetel on õigus:
1. Osaleda Klubi üritustel ning tegevustes;
2. Kasutada Klubi poolt loodud või Klubile kasutamiseks antud
sportimis- ja olmetingimusi vastavalt Klubis kehtestatud
korrale;
3. Osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja
olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse
organitesse, esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes
organisatsioonides ning üritustel;
4. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite

tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat
informatsiooni;
5. Esitada Klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse
toetuse saamiseks;
6. Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja
atribuutikat ning eeliskorras Klubi vara.
7. Klubist välja astuda.

3. Klubi liikmed on kohustatud:
1. Järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide
poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte.
2. Osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning
valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös.
3. Tasuma õigeaegselt liikmemakse.
4. Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara.
5. Hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide
ja põhimõtete eest.
4. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada Klubi üldkoosolek ja
Klubi juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete
nõusolekut.
IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt
seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste
vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda
kuni kolm liiget, kelle määrab asutajaliikmed.

4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus
on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest,
otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
5. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse
ametiajaks.
V KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
5.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest.
2. Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest.
3. Toetustest kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest.
4. Toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt ning
sõprusklubidelt.
5. Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest
tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja
ennustusvõistlustest.
6. Tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust
ning muudest laekumistest.
1. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja
käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele
õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja
vahendeid anda ja võtta kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta
kasutamiseks jne.) oma liikmetele ja Klubi liikmetelt lepingulisel alusel.
2. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest,
liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest. Klubi vastutab
oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
3. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

VI KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS
1. Klubi tegevus lõpetatakse:

1. Üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on
lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on
Klubi liikmetele teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud
2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või enam
koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
2. Pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Klubil
on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise
või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi
olevad juhatuse liikmed Klubile või kolmandatele isikutele sellega
tekitatud kahju eest solidaarselt;
3. Muudel seaduses sätestatud alustel.
4. Klubi tegevuse lõpetamisel antakse peale võlausaldajate kõigi
nõuete rahuldamist klubi vara üle samal alal ja samade
eesmärkidega tegutsevale organisatsioonile.
VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
Klubi võib ühineda teise klubiga üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi
ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ,
sellest on Klubi liikmetele teatatud , üldkoosolekul osaleb või on
esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või
enam koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
1. Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku
otsuse alusel, kui Klubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku
päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele teatatud,
üldkoosolekul osaleb või on esindatud 2/3 või enam liikmetest ja selle
poolt hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või nende
esindajatest.

Klubi põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 28.10.2012.a. .
Klubi põhikiri on muudetud ja uuesti kinnitatud üldkoosolekul
17.01.2020.a. .

