I ÜLDSÄTTED
1. Nõuni Purjeklubi (edaspidi ’Klubi’) on purjetamise ja
huviveespordi toetamiseks avalikes huvides loodud isikute
vabatahtlik ühendus. Klubi juhatuse asukohaks on Nõuni küla
Palupera vald 67515 Valgamaa
2. Klubi ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või
rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele,
juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele ega eelloetletud isikute
seaduses nimetatud lähikondlastele.
3. Klubi tegutseb oma liikmete demokraatliku omavalitsuse alusel.
Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja
käesolevast põhikirjast. Oma õiguste teostamiseks on Klubil õigus
pöörduda riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse organi või kohtu poole.
II KLUBI EESMÄRGID
1. Purjetajate ja huviveespordi harrastajate ühendamine.
2. Tingimuste loomine purjespordi arenguks.
3. Spordimeisterlikkuse, kehalise ja vaimse võimekuse tõstmine.
4. Purjespordi järjepidevuse loomine ja kindlustamine.
5. Säästliku loodushoiu põhimõtete ja heade veesõidutavade
järgimine.
6. Klubi liikmeskonna veesõidualase kvalifikatsiooni tõstmine.
III EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE VIISID (VAHENDID)
1. Sportliku ja kultuurilis-meelelahutusliku tegevuse korraldamine.
2. Osavõtmine purjespordivõistlustest ja nende läbiviimine.
3. Õppetreeningkogunemiste, kursuste, seminaride jm ürituste
korraldamine.
4. Koostöö arendamine teiste klubide ja liitude ning
organisatsioonidega.
5. Klubi majandustegevuse korraldamine.
6. Sportlaste, treenerite, aktivistide autasustamine.
7. Seltskondliku tegevuse korraldamine.
8. Rahvusvahelise veeturismi arendamine.
9. Stipendiumide määramine.
IV KLUBI LIIKMESKOND
1. Klubi liikmeskond koosneb liikmetest, noorliikmetest ja
auliikmetest.
2. Klubi liikmeteks ja auliikmeteks võivad olla kõik vähemalt 18
aastased füüsilised isikud ning juriidilised isikud, kes on võetud
käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras Klubi liikmeks.
3. Klubi liikmeks vastuvõtmine.
3.1. Liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega. Liikmeks
kandideerija esitab juhatusele kirjaliku avalduse. Klubi juhatusel

on õigus määrata kandidaadiaeg. Kandidaadiajaks on üks jooksev
aasta.
3.2. Kandidaadiaja möödumisel teeb Klubi juhatus otsuse
kandidaadi liikmeks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta.
Otsuse vastuvõtmisel võib Klubi juhatus arvestada kandidaadile
Klubi poolt antud ülesannete täitmise tulemuslikkust.
3.3. Liikmeks vastu võtmata jätmisel on kandidaadil õigus taotleda
kandidaadiaja pikendamist ühe aasta võrra, mille möödumisel teeb
klubi juhatus uue otsuse.
3.4. Liikmeks vastuvõtmise otsuse puhul tasub avalduse esitanud
isik juhatuse poolt määratud suuruses sisseastumismaksu ja
aastamaksu. Hääleõiguslikuks klubiliikmeks saab isik peale
maksude laekumist Klubi arvele.
4. Noorliige
4.1. Noorliikmeks võivad olla kuni 18-aastased isikud, kes on
huvitatud purjespordist ja soovivad omandada sellekohaseid
teadmisi ja vilumusi.
4.2. Noorliikmeks vastuvõtmine toimub Klubi juhatuse otsuse
alusel vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.
4.3. Noorliige ei tasu sisseastumismaksu.
4.4. 18-aastaseks saamisel võetakse noorliige Klubi liikmeks
vastava avalduse esitamisel ilma kandidaadiajata ning
sisseastumismaksuta.
4.5. Klubi noorliikmel on kõik Klubi liikme õigused, välja arvatud
hääletamise õigus Klubi üldkoosolekul otsuste vastuvõtmisel.
5. Auliikmed
5.1. Auliikmeks võib valida isikuid, kellel on erilised teened Klubi
ees ja kellele Klubi osutab erilist austust.
5.2. Auliikme vastuvõtmise toimub Klubi üldkoosoleku otsusega.
5.3. Auliikmel on kõik klubi liikme õigused. Auliige ei ole
kohustatud tasuma klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksu.
6. Klubi liikme põhjendatud taotlusel või juhatuse enda algatusel on
juhatusel õigus Klubi liiget vabastada liikmemaksu tasumisest.
V KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED
1. Valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse.
2. Võtta osa Klubi poolt korraldatavatest võistlustest ning üritustest.
3. Kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Klubi sümboolikat ja
atribuutikat.
4. Kasutada Klubi ruume ja inventari vastavalt juhatuse poolt
kehtestatud korrale.
VI KLUBI LIIKMETE KOHUSTUSED
1. Järgida Klubi põhikirja ja kodukorda.
2. Täita Klubi liikmete üldkoosoleku ja juhatuse poolt talle pandud
kohustusi.
3. Hoida ja kasutada heaperemehelikult Klubile kuuluvat või tema

kasutuses olevat vara.
4. Tasuda Klubi liikmemaksu. Klubi liikmemaksu tasutakse eeloleva
hooaja eest enne korralise üldkoosoleku toimumist.
5. Teatada oma kontaktandmete muutumisest Klubi juhatusele.
VII KLUBI LIIKME JA KLUBI VARALISED SUHTED
1. Klubi liikmel ei ole õigust Klubi varale.
2. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste
kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi varaliste
kohustuste eest.
3. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva
varaga.
VIII KLUBIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE
1. Klubi liige võib Klubist välja astuda igal ajal, teatades sellest
kirjaliku avaldusega Klubi juhatusele.
2. Klubi liikme, kes ei ole tasunud juhatuse poolt määratud ajaks
Klubi liikmemaksu, või kes on jämedalt või korduvalt rikkunud Klubi
põhikirja ja kodukorra nõudeid või eksinud üldise korralikkuse ja
aumõiste vastu, või ei ole täitnud Klubi juhtorganite õiguspäraseid
korraldusi, võib Klubi juhatuse otsuse alusel Klubist välja arvata.
Klubi liikme Klubist väljaarvamise küsimuse võib tõstatada juhatus.
Klubi liikme väljaarvamine loetakse otsustatuks, kui selle poolt on
vähemalt 1/2 juhatuse koosolekul osalevatest liikmetest.
3. Klubist väljaarvatul või väljaastunul on keelatud kasutada klubi
sümboolikat.
IX KLUBI JUHTIMINE
1. Klubi juhtorganiteks on Klubi liikmete üldkoosolek ja juhatus.
2. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kes väljastab klubi
liikmetele vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist kirjalikud
kutsed, kus on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning mitte
hiljem kui 7 päeva enne koosoleku toimumist väljastatakse
päevakord ja vajalikud eelnõud, projektid, kinnitamisele kuuluvad
aruanded ja muud dokumendid koosoleku läbiviimiseks. Kirjaliku
kutsena käsitletakse ka info edastamist faxi või elektronposti teel.
3. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek.
4. Klubi üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 1 kord aastas.
Erakorralised üldkoosolekud kutsub kokku juhatus kas omal
algatusel, revisjonikomisjoni või 1/10 Klubi liikmete nõudmisel
üldkoosoleku kokkukutsumist juhatuse ees kirjalikult põhjendades.
5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt
hääletab üle poole kohal olnud hääleõiguslikest Klubi liikmetest.
Käesoleva põhikirja IX peatüki punktides 6.1 ja 6.2 märgitud
küsimustes loetakse otsus vastu võetuks, kui selle poolt hääletab
vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekus osalenud Klubi
liikmetest, välja arvatud Klubi eesmärgi muutmine, milleks on
nõutav vähemalt 9/10 Klubi liikmete nõusolek.

6. Üldkoosolek:
6.1. Muudab Klubi eesmärki ja põhikirja ning kinnitab Klubi
tegevussuunad edaspidiseks;
6.2. Otsustab Klubi ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise ja
lõpetamise;
6.3. Valib juhatuse ning revisjonikomisjoni liikmed;
6.4. Kuulab ära ja kinnitab juhatuse poolt esitatud eeloleva
tegevusaasta eelarve, tegevuskava ja/või arengukava,
majandusaasta aruande ning revisjonikomisjoni aruande jm.
üldkoosoleku pädevusse kuuluva;
6.5. Kutsub tagasi juhatuse või revisjonikomisjoni liikmed, kes ei
ole õigustanud Klubi liikmete üldkoosoleku usaldust;
6.6. Otsustab juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise
või tema vastu nõude esitamise ning määrab selles tehingus või
nõudes Klubi esindaja;
6.7. Otsustab Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantud
vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise:
6.8. Otsustab muud küsimused, mis ei ole seaduse või põhikirjaga
antud teiste organite pädevusse. ´
X KLUBI JUHATUS
1. Klubi juhatus valitakse Klubi üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.
Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest.
2. Juhatus juhib Klubi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal. Iga
juhatuse liige võib Klubi esindada kõigis õigustoimingutes.
3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa
vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.
4. Juhatuse otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletas
enamus kohalolevatest liikmetest.
5. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui
kord kvartalis.
6. Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse
poolt kaheks aastaks.
7. Juhatuse tööst võib osa võtta kutsutud isik ilma hääleõiguseta.
8. Juhatuse pädevusse ja kohustuste hulka kuulub:
8.1. Klubi majandustegevuse juhtimine, vara haldamine ja
käsutamine;
8.2. Üldkoosolekute kokkukutsumine ja nende otsuste täitmine;
8.3. Klubi kodukorra kehtestamine;
8.4. Üldkoosolekule kinnitamiseks antavate juhendite, nimede,
määruste ja eelnõude koostamine;
8.5. Klubi nimel tehingute teostamine;
8.6. Klubi nimel kirjavahetuse pidamine;
8.7. Esindajate määramine teiste organisatsioonide
esindusorganitesse või komisjonidesse;
8.8. Klubi liikmete arvestuse pidamine;
8.9. Klubi huvide kaitsmine;
8.10.Klubi nimel tegutsemiseks volituste väljaandmine;

8.11.Muu asjaajamine;
10. Klubi liikmemaksu kehtestamine;
11. Toimkondade moodustamine.
XI REVISJONIKOMISJON
1. Revisjonikomisjoni, mis koosneb kolmest liikmest, võib valida
Klubi üldkoosolek üheks kuni kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni
liikmeteks ei või olla juhatuse liige, raamatupidaja või mõni teine
palgaline töötaja.
2. Revisjonikomisjoni ülesandeks on revideerida klubi
finantsmajanduslikku tegevust. Majandusaasta lõppedes koostab
revisjonikomisjon revisjoni tulemuste kohta aruande, milline
lisatakse juhatuse poolt üldkoosolekule esitatavale majandusaasta
aruandele.
3. Revisjonikomisjon võib igal ajal revideerida Klubi kassat,
raamatupidamist ja asjaajamist.
4. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda klubi üldkoosoleku
kokkukutsumist põhikirja IX peatüki punktis 4 ettenähtud korras.
5. Vajadusel võib revisjonikomisjon tellida klubi finantsmajandusliku
tegevuse kontrollimiseks auditi, mille kulud katab Klubi.
XII KLUBI FINANTSMAJANDUSTEGEVUS
1. Klubil on lubatud arendada mistahes oma põhikirjalise tegevuse
huvidest lähtuvalt majandustegevust, kui see ei ole vastuolus
kehtivate seadustega.
2. Klubi võib vajadusel oma majandustegevuse tarvis luua eraldi
majandusüksuse või juriidilise isiku, mille tegevust juhib klubi
juhatus.
3. Klubi vara
3.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
3.2. Varalised annetused ja eraldised. Varalised annetused võivad
olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata;
3.3. Tulu, mida saadakse Klubi väljaannete kirjastamisest ja
levitamisest või muudest põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate
tasuliste ürituste korraldamisest;
3.4. Muu majandustegevusest saadav tulu, mis on vajalik Klubi
põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
4. Klubi omanduses võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine pole
vastuolus seadusega.
5. Klubi vara ja rahalisi vahendeid käsutab Klubi juhatus.
6. Klubi peab seadusega sätestatud korras raamatupidamise
arvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse.
7. Klubi vahendeid kasutatakse:
7.1. kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
7.2. Klubi kulutuste hüvitamiseks;
7.3. töötasude maksmiseks;
7.4. sihtfondide ja kapitalide moodustamiseks;

7.5. muudeks väljamakseteks.
8. Majandusaasta algus on 1.jaanuaril ja majandusaasta
lõpeb 31. detsembril.
XIII KLUBI VASTUTUS
1. Igaüks, kes leiab, et Klubi tegevusega on rikutud tema
õigusi või piiratud tema vabadusi, võib pöörduda kohtusse.
2. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle
kuuluva varaga.
XIV KLUBI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
1. Klubi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ette
nähtud tingimustel ja korras.
XV KLUBI LÕPETAMINE
1. Klubi lõpetamine toimub seaduses ette nähtud tingimustel
ja korras.
2. Pärast ühingu lõpetamist antakse vara üle vastavalt tulumaksuseaduse
§ 11 lõike 2 punktile 4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele.
Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud Nõuni Purjeklubi Üldkogu
koosoleku otsusega 11.septembril 2015.a
.

