SPORDIKLUBI VELO
PÕHIKIRI
1. ANDMED
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi klubi) nimi on
SPODIKLUBI VELO
1.2 Klubi põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku poolt
13. veebruaril 2007. aastal.
1.3 Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides.
1.4 Klubi asukohaks on Tartu linn
Eesti Vabariik
Aadress on : Laulupeo pst. 19, Tartu
Eesti Vabariik
1.5 Klubi on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine
tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul
kasumit mitte taotleval viisil või maksab sihtrühmale kuuluvatele
isikutele toetust. Ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse
iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.
1.6 Klubi tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.
1.7 Klubi tegevuse eesmärgiks on:
1.7.1 koondada ja ühendada jalgrattaspordist huvitatud isikuid Eesti
Vabariigis;
1.7.2 propageerida spordiga tegelemist ja kaasata klubi tegevusse
jalgrattaspordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
1.7.3 luua soodustingimused klubi liikmetele klubi vara kasutamiseks,
võistlustest osavõtmiseks ja spordivarustuse hankimiseks;
1.7.4 arendada aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ja
väljaspool klubi jalgrattaspordi toetamiseks;
1.7.4.1 korraldada spordivõistlusi ja muid spordiüritusi;
1.7.4.2 arendada koostööd teiste jalgrattaspordiga tegelevate klubide,
seltside ja liitudega.
1.8 Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
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2. KLUBI VARA
2.1 Klubi vara moodustub tema liikmete sisseastumismaksudest,
liikmemaksudest ja muudest maksetest, klubi tegevusest saadavast
tulust ja muudest laekumistest.
2.2 Klubi vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2.3 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või
rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimisvõi kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või selle
isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.
3. KLUBI LIIKMED
3.1 Klubi liikmeks astumiseks võivad soovi avaldada kõik füüsilised
isikud, kes vastavad käesoleva põhikirja nõuetele.
3.2 Klubi noorliikmeks võivad olla klubi tegevuses osaleda soovivad kuni
18-aastased füüsilised isikud.
3.3 Klubi liikmeteks võivad olla ka juriidilised isikud, kes oma
tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele ning
osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad
ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
3.4 Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 (ühe) kuu jooksul
alates liikmeks astumise kirjaliku avalduse esitamisest.
3.5 Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja
nõuda, et tema vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.6 Klubi liikmeks vastuvõtmisel on uus liige kohustatud tasuma
sisseastumismaksu ja andma allkirja põhikirjaga tutvumise kohta.
3.7 Klubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel klubist välja astuda.
3.8 Liige võib klubist välja astuda pärast 1 (ühe) kuulise
etteteatamistähtaja möödumist novembri- või detsembrikuus.
3.9 Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse 2 (kahe) nädala
jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme ja klubi vastastikused
varalised õigused ja kohustused. Otsuse ärakiri saadetakse või antakse
väljaastunud liikmele 10 (kümne) päeva jooksul otsuse tegemise
päevast arvates.
3.10 Liige loetakse klubist väljaastunuks juhatuse poolt vastava otsuse
tegemise päevast.
3.11 Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda ühel järgmistest asjaoludest:
3.11.1 klubi ei suuda teenindada olemasolevast suuremat arvu liikmeid;
3.11.2 liikmeks astuja on varem klubist välja arvatud p.3.14 alusel;
3.11.3 liikmeks vastuvõtmine on vastuolus seaduse ja põhikirja sätetega.
3.12 Klubi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse
isikule, keda ei võetud klubi liikmeks, 3 (kolme) päeva jooksul
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otsuse tegemise päevast arvates. Vastuvõtmisest keeldumise otsus
peab sisaldama põhjendust keeldumise kohta.
3.13 Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib edasi kaevata
üldkoosolekule 1 (ühe) kuu jooksul otsusest teada saamise päevast
arvates. Üldkoosolek peab keeldumise läbi vaatama ja tegema otsuse
kaebuse saamisele järgneval üldkoosolekul, mille toimumise aja ja
koha peab kaebuse esitajale teatama kirjalikult. Üldkoosoleku otsuse
ärakiri saadetakse kaebuse esitajale 3 (kolme) päeva jooksul selle
tegemise päevast arvates.
3.14 Liige arvatakse juhatuse otsusega klubist välja järgmistel juhtudel:
3.14.1 kui liige ei vasta seaduses või põhikirjas sätestatud tingimustele;
3.14.2 liige ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.14.3 liige ei ole tasunud liikmemaksu 1 (ühe) aasta jooksul;
3.14.4 liige kahjustab oma süülise tegevusega oluliselt klubi materiaalselt
või moraalselt.
3.15 Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse
tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.16 Põhikirja p.3.14 alusel väljaarvatud liige loetakse klubist
väljaarvatuks väljaarvamise otsuse tegemise päevast alates.
3.17 Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa edasi anda ega
pärandada.
3.18 Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme
lõppemise, ühinemise või jaotumise korral tema liikmelisus klubis
lõpeb.
3.19 Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud
viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikmest teise
juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku
liikmelisus.
3.20 Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:
3.20.1 füüsilisest isikust liikme ees- ja perekonnanimi või juriidilisest
isikust liikme nimi;
3.20.2 füüsilisest isikust liikme elukoht või juriidilisest isikust liikme
asukoht;
3.20.3 tasutud liikmemaks ja selle tasumise kuupäev;
3.20.4 liikme klubist väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ja põhjus.
3.20.5 muud juhatuse poolt vajalikuks loetud andmed.
3.21 Juhatus võib klubi liikmete hulgast valida klubi presidendi, keda
loetakse klubi auliikmeks. Valimisega osutatakse presidendiks
valitud klubi liikmele austust seoses tema spordialase tegevusega.
3.22 Presidendil ei ole klubi esindamisõigust ja tema pädevus määratakse
klubi juhatuse poolt.
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4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Klubi liikme õigused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates.
4.2 Liikmel on õigus:
4.2.1 osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
4.2.2 võtta hääleõigusega osa klubi üldkoosolekust isiklikult või esindaja
kaudu;
4.2.3 valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
4.2.4 kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis
kehtestatud korrale;
4.2.5 kasutada eeliskorras klubi omandis olevat vara vastavalt klubis
kehtestatud korrale;
4.2.6 astuda klubist välja;
4.2.7 kasutada teisi seaduses ja põhikirjas sätestatud õigusi.
4.3 Liikmel on kohustus:
4.3.1 jälgida seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi ning
üldkoosoleku (olenemata tema seisukohast hääletamisel) ja teiste
juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid;
4.3.2 liikmeks astumisel tasuda sisseastumismaks ja anda allkiri
põhikirjaga tutvumise kohta;
4.3.3 tasuda põhikirjas sätestatud liikmemaksu;
4.3.4 võtta osa klubi tegevusest.
4.4 Liikmele võib täiendavaid kohustusi kehtestada ainult üldkoosoleku
otsusega.
4.5 Sisseastumis- ja liikmemaks võib olla rahaline või mitterahaline.
Mitterahalise maksu korral hindab seda juhatus. Sisseastumis- ja
liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek.
4.6 Klubi liige vastutab klubi kohustuste eest. Kui liige ei ole liikmemaksu
täielikult tasunud, vastutab ta klubi kohustuste eest tasumata
liikmemaksu ulatuses. Liikmemaksu mittetäieliku tasumise korral
vastutab liige ka enne tema klubi liikmeks vastu võtmist tekkinud
klubi kohustuste eest.
4.7 Päevast, mil liige loetakse klubist väljaastunuks või
väljaarvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad mittevaralised
õigused ja kohustused.
4.8 Ühingu töötajatele ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav
tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat
tasu.
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5. ÜLDKOOSOLEK
5.1 Klubi kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.
5.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
5.2.2 eesmärgi muutmine;
5.2.3 klubi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
5.2.4 asutajaliikmete tegevuse heakskiitmine;
5.2.5 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.2.6 järelvalve juhatuse tegevuse üle ja sellele hinnangu andmine;
5.2.7 juhatuse liikmete arvu, nende tasustamise aluste ja korra
kehtestamine;
5.2.8 juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimine ning ennetähtaegne
tagasikutsumine;
5.2.9 klubi revidendi (revisjonikomisjoni) või audiitori määramine;
5.2.10 p. 3.13 nimetatud kaebuse läbivaatamine;
5.2.11 liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine;
5.2.12 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise tähtaja
kehtestamine;
5.2.13 klubi omandis olevate kinnisasjade või registrisse kantud
vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise kohta
otsuse vastuvõtmine;
5.2.14 juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema
vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes
klubi esindaja määramine;
5.2.15 muude seaduse või põhikirjaga koosoleku pädevusse antud
küsimuste lahendamine.
5.3 Koosolekud on korralised ja erakorralised.
5.4 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku 1(üks) kord aastas.
5.5 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku järgmistel asjaoludel:
5.5.1 omal initsiatiivil, kui seda nõuavad klubi huvid;
5.5.2 vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.
5.6 Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada
juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused. Juhatus
peab p.5.5 nimetatud asjaolude ilmnemisel kutsuma erakorralise
üldkoosoleku kokku 1 (ühe) kuu jooksul vastava nõude esitamise
päevast arvates.
5.7 Kui juhatus ei ole üldkoosolekut 1 (ühe) kuu jooksul kokku
kutsunud, on koosoleku kokkukutsumist taotlenud isikutel õigus
üldkoosolek ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
5.8 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada 15 (viisteist)
päeva enne koosoleku toimumist, kusjuures kutses peab olema
näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord.
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5.9 Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või liikmete soovil
koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul
vastuvõetud reglemendi järgi.
5.10 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on
esindatud üle poole klubi liikmetest.
5.11 Kui üldkoosolek ei ole p.5.10 kohaselt pädev otsuseid vastu võtma,
kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku
sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma
otsuseid. Kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2
(kaks) liiget.
5.12 Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja
nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja
arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi
liikmed.
5.13 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida
ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu
võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud kõik klubi
liikmed.
5.14 Klubi liikmel on koosoleku otsuse vastuvõtmisel 1 (üks) hääl. Liige
võib hääleõigust kasutada isiklikult või esindaja kaudu, kellele on
antud lihtkirjalik volikiri. Liiget võib esindada vaid teine klubi liige.
5.15 Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka 1
(üks) üldkoosolekul osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist,
tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.
5.16 Liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste
otsustamisel:
5.16.1 temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine;
5.16.2 klubi nõue tema vastu või tema vabastamine varalistest või
muudest kohustustest;
5.16.3 liikme või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga
tehingu tegemine;
5.16.4 tema väljaarvamine klubist.
5.17 Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada klubi
majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Klubi liige, kes on
ka juhatuse või revisjonikomisjoni liige, ei või hääletada järgmiste
küsimuste otsustamisel (nende hääli ei arvestata esindatuse
määramisel):
5.17.1 klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamine;
5.17.2 juhatuse või revisjonikomisjoni tegevusele hinnangu andmisel või
hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta vastutav on.
5.18 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle
poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
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5.19 Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vaja üle 2/3 koosolekul
osalenud liikmete või nende esindajate poolthääli, kui otsustatakse:
5.19.1 põhikirja muutmist, täiendamist või uue põhikirja vastuvõtmist;
5.19.2 klubi ühinemist, jagunemist või lõpetamist.
5.20 Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud
kirjalikult.
5.21 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku
kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed.
5.22 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla
koosoleku juhataja ja protokollija.
5.23 Kohus võib klubi liikme või juhatuse liikme avalduse alusel
tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva
üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud 3 (kolme) kuu jooksul
otsuse vastuvõtmisest.
6. JUHATUS
6.1 Juhatus on klubi alaliselt tegutsev juhtimisorgan.
6.2 Juhatuse liikmete arv määratakse üldkoosoleku otsusega arvestusega,
et juhatuses on 2 (kaks) kuni 5 (viis) liiget.
6.3 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 2 (kaheks) aastaks.
6.4 Juhatusel on esimees, kes korraldab juhatuse tegevust.
6.5 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides
õigustoimingutes.
6.6 Juhatuse esimees valitakse eraldi enne teisi juhatuse liikmeid p.6.7 ja
6.8 nimetatud korras.
6.7 juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele
antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle
poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.
6.8 Juhul, kui üks või mitu juhatuse liiget või juhatuse esimees jääb
valimata põhjusel, et nad ei ole saanud üle poole üldkoosolekul
osalenud liikmete või nende esindajate häältest, korraldatakse
mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
6.9 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega, sõltumata põhjusest,
tagasi kutsuda.
6.10 Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse
alusel.
6.11 Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse
üldkoosolekul juhatuse liikmete määramise korra alusel.
6.12 Juhatuse pädevusse kuulub:
6.12.1 klubi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6.12.2 liikmete registri pidamine;
6.12.3 klubi raamatupidamise korraldamine;
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6.12.4 klubi tegevdirektori ja teiste töötajate töölevõtmine ja
vabastamine;
6.12.5 klubi presidendi valimine;
6.12.6 liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
6.12.7 üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
6.12.8 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ja
esitamine üldkoosolekule;
6.12.9 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku
pädevusse.
6.13 Juhatus võib klubi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju
võõrandada või koormata asjaõigusega ainult üldkoosoleku otsuse
alusel ja otsuses ettenähtud tingimustel.
6.14 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele
isikutele.
6.15 Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike
kulutuste hüvitamist.
6.16 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt
vajadusele.
6.17 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle
poole juhatuse liikmetest. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut
kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse
liikmed.
6.18 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul
osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6.19 Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja otsustele kirjutavad alla
kõik selle poolt hääletanud juhatuse liikmed.
6.20 Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või
temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist
või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist klubi poolt.
6.21 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise
aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus
esitab aruanded üldkoosolekule 6 (kuue) kuu jooksul, arvates
majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise
otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele
kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
6.22 Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste
vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel
klubile tekitatud varalise kahju eest solidaarselt.
6.23 Juhatuse liikme vabastab vastutusest:
6.23.1 tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on
protokollitud;
6.23.2 tema puudumine mõjuval põhjusel (haigus, lähetus ja muu selline)
juhatuse koosolekult, millel p. 6.22 nimetatud otsus vastu võetud.
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7. JÄRELVALVE
7.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle
ülesande teostamiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või
audiitorkontrolli
7.2 Järelvalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud
volituste ajaks p.6.7 ja p.6.8 sätestatud korra alusel. Järelvalvet
teostava isiku võib määrata ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud
tähtajaks.
7.3 Järelvalvet teostav isik ei või kuuluda juhatuse liikmete hulka ega
töötada klubis juhtival ametikohal.
7.4 Juhatus peab võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) tutvuda
kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma
vajalikku teavet. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või
audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad
üldkoosolekule.
8. KLUBI LÕPETAMINE
8.1 Klubi lõpetatakse:
8.1.1 Üldkoosoleku otsusega;
8.1.2 pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu;
8.1.3 kui klubisse on jäänud vähem, kui kaks liiget;
8.1.4 muudel seaduses ettenähtud alustel.
8.2 Klubi lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, kui
klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda
iseseisva punktina ja sellest on klubi liikmetele p.5.8 kohaselt ette
teatatud. Otsus on vastu võetud , kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3 Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et klubil on vähem
vara kui võetud kohustusi.
8.4 Klubi lõpetamisotsuse kandmiseks registrisse esitab juhatus avalduse,
millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll.
8.5 Klubi lõpetamisel üldkoosoleku otsuse alusel valib likvideerijad
üldkoosolek, kes määrab ka likvideerijate esindusõiguse korra.
8.6 Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole
vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad võivad teha ainult
neid tehinguid, mis on vajalikud klubi likvideerimiseks.
8.7 Likvideerijad lõpetavad klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad
vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad ei pea klubi
vara müüma, kui see ei ole võlausaldajate nõuete rahuldamiseks
vajalik ja kui üldkoosolek võtab vastu vastava otsuse.
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8.8 Kui likvideeritava klubi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete
rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
8.9 Likvideerijad avaldavad viivitamata teate klubi
likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja
Lisas. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma
likvideerimisteate, milles tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid
nõude 1 (ühe) kuu jooksul viimase teate avaldamisest.
8.10 Kui teada olev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud, deponeeritakse
talle kuuluv raha. Deponeerimisele kuulub ka selliste võlausaldajate
raha, kelle nõude täitmise tähtaeg ei ole saabunud või võlausaldaja ei
võta täitmist vastu.
8.11 Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara antakse
üle nimekirja kantud ühingule või avalik õiguslikule juriidilisele
isikule.
8.12 Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse klubi
registrist kustutamiseks.
9. KLUBI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
9.1 Klubi võib ühineda ainult mittetulundusühinguga ja jaguneda ainult
mittetulundusühinguteks
9.2 Klubi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
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