Võimlemisklubi „Rütmika“ põhikiri
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Võimlemisklubi „Rütmika“(edaspidi „klubi“) on avalikes huvides ja
heategevuslikel eesmärkidel tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus ja
eesmärgid on suunatud võimlemise arendamisele Eestis.
1.2. Klubi nimi on Võimlemisklubi Rütmika
1.3. Klubi on asutatud 10.oktoobril 1990 a.
1.4. Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn
1.5. Klubi tegevuse rajaneb vabatahtlikkusel, tema liikmete ühisel tegutsemisel, klubi
juhtorganite valitavusel ning valitud juhtorganite regulaarsel aruandlusel klubi
liikmete ees.
1.6. Klubi põhikirjalise tegevusega kasumit mitte taotlev juriidiline isik, kõigi sellest
tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on arveldusarved pangaasutustes ning on
nimetusega pitsat ja sümboolika.
1.7. Majandustegevuse tulu saamine ei ole klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liikmete vahel tulu ei
jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi ei anta
1.8. Klubil on oma eesmärkide täitmiseks õigus määrata stipendiume.
1.9. Klubi teeb oma tegevusvaldkondades koostööd kultuuri- ja spordiasutustega,
kohalike omavalitsustega, samuti muude organisatsioonide ja ettevõtetega. Klubil
on õigus astuda lepingulistesse suhetesse teiste kodu- ja välismaiste
mittetulundusühingutega, olla liikmeks rahvusvahelistes liitudes ja
organisatsioonides.
1.10.
Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest
normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast
2. KLUBI TEGEVUSE EESMÄRGID JA PEASUUNAD
2.1. Klubi ühendab inimesi, kes tunnevad huvi võimlemise vastu.
2.2. Klubi tegevuse eesmärkideks on:
2.2.1. võimlemise, tervete eluviiside ja liikumistegevuse propageerimine
elanikkonna hulgas, pöörates erilist tähelepanu lastele ja noortele
2.2.2. elanikkonnale võimlemis- ja liikumistegevuse tasulise teeninduse
organiseerimine ja praktilise abi osutamine
2.2.3. oma liikmete õiguste ja huvide kaitse sh. moraalse ja juriidilise abi osutamine
2.2.4. võimlemisalase informatsiooni ja metoodiliste materjalide levitamine
2.2.5. spordimeisterlikkuse ja kehalise tubliduse tõstmine
2.2.6. võimlemistreenerite ja rühmajuhtide koolitamine ja nende kvalifikatsiooni
tõstmine
2.3. Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks klubi:
2.3.1. viib läbi regulaarseid treeningtunde nii noortele kui ka täiskasvanutele
2.3.2. viib läbi plaanilisi üritusi, korraldab kursuseid, seminare, sõpruskohtumisi
teiste klubide ja rühmadega
2.3.3. koostab esinemisvõistkonnad ja võtab osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest
üritustest

organiseerib üritusi võimlemise propageerimiseks
osutab võimlemisalaseid teenuseid lepingu alusel
arendab muud tegevust klubi eesmärkide saavutamiseks
investeerib erivahenditesse treeningute paremaks läbiviimiseks ja võistluste
korraldamiseks
2.3.8. teeb koostööd kohalike omavalitsustega, eesmärgiga propageerida tervislikke
eluviise
2.4. Klubi viib läbi ala arengu tagamiseks ja oma tegevuse materiaalseks
kindlustamiseks peamiselt tasuta ja mõnel muul kasumit mitte taotleval viisil
spordiüritusi, võimlemislaagreid, näitusi, esitlusi, heategevuslikke loteriisid,
võimlemisalaseid täiendkoolitusi ja esinemisi. Klubi võtab vastu rahalisi annetusi
ja eraldisi ning sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid. Klubi kasutusel oleva ning
tema eesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga võib teostada investeeringuid.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

3. KLUBI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Klubi liikmeks võivad olla nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide kodanikud, kes
tunnistavad käesolevat põhikirja.
3.2. Klubi liikmed jagunevad klubi tegevliikmeteks, toetajaliikmeteks,
noorliikmeteks ja auliikmeteks.
3.3. Klubi tegevliikmeteks, toetajaliikmeteks ja auliikmeteks võivad olla vähemalt
18-aastased füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad põhikirja ja osalevad
klubi töös.
3.4. Kuni 18-aastased klubi töös osalevaid liikmeid käsitletakse noorliikmetena
3.5. Klubi presidendiks, klubi juhatuse esimeheks võib kandideerida klubi liige, Eesti
Vabariigi kodanik, kes on üle 18 aasta vana.
3.6. Klubi liikmeks ja noorliikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel ja nad
tasuvad klubi juhatuse poolt kinnitatud iga-aastast liikmemaksu
3.7. Otsuse klubi liikmeks vastuvõtmise kohta teeb klubi juhatus. Klubi liikmel on
õigus klubist lahkuda juhatuse nimele esitatud kirjaliku avalduse alusel.
3.8. Klubi liikmete hulgast välja arvamine toimub juhatuse otsusega, kui:
3.8.1. klubi liige ei ole tasunud liikmemaksu
3.8.2. klubi liige on klubi suhtes toime pannud süülise ja omakasulise teo või on
kompromiteerinud klubi mainet
3.9. Liikme klubist välja arvamisel tuleb liiget sellest kirjalikult või suuliselt
teavitada
3.10.
Klubi tegevliikmel on õigus:
3.10.1. osaleda klubi tegevliikmete üldkoosolekul
3.10.2. hääletada klubi tegevliikmete üldkoosolekul, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel
3.10.3. valida ja olla valitud klubi juhtorganitesse, v.a klubi noorliikmed
3.10.4. võtta osa klubi treeningrühmade tööst
3.10.5. kasutada klubi käsutuses olevaid spordibaase, inventari ja muud vara
3.10.6. võtta osa klubi üritustest ja võistlustest
3.10.7. kasutada kehtestatud korras klubi sümboolikat
3.10.8. saada klubilt materiaalset toetust ja soodustusi
3.10.9. esitada arupärimisi juhatusele nende tegevuse kohta
3.11.
Klubi tegevliikmed on kohustatud:

3.11.1. jälgima klubi põhikirja ja täitma klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid
3.11.2. võtma aktiivselt osa klubi tegevusest
3.11.3. hoidma klubi mainet ja klubile kuuluvaid materiaalseid väärtuseid
3.11.4. tasuma õigeaegselt klubi liikmemaksu
3.12.
Klubi toetajaliikmetel, auliikmetel ja noorliikmetel puudub õigus osaleda
ja hääletada klubi tegevliikmete üldkoosolekul.
4. KLUBI JUHTIMINE
4.1. Klubi kõrgemaks juhtorganiks on tema tegevliikmete üldkoosolek, mis toimub
vastavalt vajadusele kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Juhatus
teatab üldkoosoleku toimumise aja ja koha vähemalt 15 päeva enne selle
toimumist.
4.2. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku kas juhatuse algatusel või
vähemalt 1/10 klubi tegevliikmete kirjalikul nõudmisel põhjust ära näidates
4.3. Klubi täidesaatev organ on üldkoosoleku poolt viieks aastaks valitud klubi
juhatus
4.4. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki klubi tegevusega seotud küsimusi,s.h.:
4.4.1. klubi põhikirja muutmine
4.4.2. klubi juhatuse liikmete määramine
4.4.3. volinike valimine ja tagasikutsumine
4.4.4. juhatuse poolt esitatava majandusaasta aruande kinnitamine üks kord aastas
4.4.5. klubi reorganiseerimise ja lõpetamise otsustamine
4.5. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul osaleb vähemalt ½
klubi tegevliikmetest, välja arvatud klubi põhikirja muutmisel ja klubi
reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine. Sellisel juhul on vajalik 2/3
tegevliikmete osavõtmine. Igal klubi tegevliikmel on üldkoosolekul üks hääl.
4.6. Kui üldkoosolekul ei osale nõutav arv tegevliikmeid, kutsub juhatus
üldkoosoleku uuesti kokku sama päevakorra alusel. Üldkoosolek on siis pädev
vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust, kuid
juhul kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks tegevliiget
4.7. Kõik üldkoosolekul arutatud küsimused ja vastu võetud otsused kantakse
koololeku protokolli. Protokolli õigsust kinnitavad oma allkirjaga koosoleku
juhataja ja protokollija.
4.8. Klubi juhatus:
4.8.1. valitakse klubi üldkoosoleku poolt viieks aastaks
4.8.2. juhatuses on vähemalt kolm liiget
4.8.3. juhatus juhib klubi tegevust üldkoosolekute vahelisel perioodil
4.8.4. klubi juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja ühe asetäitja
4.9. Juhatuse ülesanneteks on:
4.9.1. klubi majandustegevuse korraldamine
4.9.2. klubi üldkoosoleku kokkukutsumine
4.9.3. klubi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
4.9.4. klubi liikmete arvestuse korraldamine
4.9.5. klubi
raamataupidamise
korraldamine
vastavalt
raamatupidamise
õigusaktidele
4.9.6. klubi nimel lepingute sõlmimine

4.9.7. iga-aastase klubi liikmemaksu suuruse määramine
4.9.8. klubi palgaliste ametikohade arvu ja töötasude suuruse määramine
4.9.9. klubi ürituste läbiviimine
4.9.10. klubi palgaliste töötajatega lepingute sõlmimine ja lõpetamine
4.9.11. klubi töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite kinnitamine
4.10.
Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole
juhatuse liikmetest sh. juhatuse esimees või tema asetäitja. Juhatuse otsused
võetakse vastu lihthäälte enamusega.
4.11.
Juhatusel on õigus klubi asjaajamiseks ja majandustegevuse
korraldamiseks võtta tööle palgalisi töötajaid, kellele makstav tasu ei või ületada
samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
4.12.
üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses
mittetulundusühingu liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek.
4.13.
Klubil on 5-9 volinikku. Volinikud valitakse mittetulundusühingu liikmete
poolt ametisse 3. aastaks.
4.14.
Volinike koosolekule kohaldatakse käesolevas seaduses üldkoosoleku
kohta sätestatut. Volinike koosolekul ei ole õigust muuta põhikirja selles osas,
mis reguleerib üldkoosoleku ja volinike koosoleku vahelist pädevuse jaotust.
5. KLUBI VARA JA VAHENDID NING NENDE KASUTAMISE KORD
5.1. Klubi vara ja vahendid on:
5.1.1. klubi liikmemaksud
5.1.2. sihteraldised
5.1.3. annetused
5.1.4. lepingute täitmisest tulenevad rahalised eraldised
5.1.5. üritustel osalejate osavõtumaksud
5.2. Klubil on õigus iseseisvalt määrata tasud lektoritele, täiendkoolituste
osavõtumaksud ja esinemistasud
5.3. Klubi ja vara ja vahendeid kasutatakse:
5.3.1. klubi asjaajamise korraldamiseks
5.3.2. töötajatele töötasude maksmiseks
5.3.3. tegevuse läbiviimiseks vajamineva inventari ostmiseks
5.3.4. klubi igapäevase tegevuse ja ürituste korraldamiseks
5.3.5. lepinguliste tööde eest tasumiseks
5.3.6. klubile vajaliku tegevuse arendamiseks
5.4. Klubil on õigus:
5.4.1. teostada sularaha ja ülekande arveldusi vastavalt kehtivale korrale, anda ja
võtta laenu
5.4.2. sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega klubi tegevuseks
vajalikeks teenusteks
5.5. Klubi vara ja vahendite eest vastutab klubi juhatus

6. KLUBI ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE
6.1. Klubi majandusaastaks on kalendriaasta

6.2. Klubi raamatupidamine korraldatakse vastavalt kehtivale raamatupidamise
seadusele
6.3. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu finantsaasta aruande ja
tegevusaruande, esitades need üldkoosolekule kinnitamiseks hiljemalt kuue kuu
jooksul arvates majandusaasta lõppemisest
6.4. Klubi majandustegevust kontrollib revident ,kes valitakse üldkoosoleku poolt
klubi liikmete hulgast kolmeks aastaks. Revident ei tohi olla klubi raamatupidaja
ega klubi juhatuse liige. Üldkoosolek võib klubi tegevuse kontrollimiseks
määrata audiitori kontrolli. Audiitoritele makstava tasu suuruse kehtestab
üldkoosolek.
6.5. Revident viib aastas läbi vähemalt ühe korralise revisjoni, mille tulemused esitab
üldkoosolekule samaaegselt juhatuse poolt esitatava aastaaruandega. Revidendil
on õigus korraldada erakorralisi revisjone, millest ta informeerib üldkoosolekut.
6.6. Revidendil on õigus igal ajal tutvuda kõikide klubi tegevust ja raamatupidamist
puudutavate dokumentidega, kontrollida klubi vara ja vahendite tegelikku seisu
ning selle vastavust raamatupidamisdokumentidele.
7. KLUBI REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE
7.1. Klubi on asutatud määramata tähtajaga. Klubi reorganiseeritakse või klubi
tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel 2/3 tegevliikmete häälte
enamusega. Klubi reorganiseerimise otsuses peab olema ära näidatud klubi
õigusjärglane, kellele lähevad üle kõik klubi õigused ja kohustused.
7.2. Klubi lõpetatakse järgmistel juhtudel:
7.2.1. kui üldkoosolek peab vajalikuks lõpetada klubi tegevus
7.2.2. klubi liikmete arv langeb alla 3
7.2.3. halduskohtu otsuse alusel
7.2.4. muudel seadusandlusega ette nähtud juhtudel
7.3. Klubi lõpetamise korral valitakse üldkoosolekul likvideerijad, määrates kindlaks
komisjoni asukoha, volitused ja klubi likvideerimise korra ja tähtaja.
7.4. Likvideerimiskomisjon võtab klubi juhatuselt üle kogu asjaajamise, lõpetab
klubi toimingud, kutsub kohale võlausaldajad ning kasutab kõiki võimalusi nende
nõudmiste rahuldamiseks realiseerides selleks klubi vara.
7.5. Võlausaldajad avaldavad viivitamatult teate klubi likvideerimise kohta
üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja lisas, milles märgitakse et,
võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul pärast viimase teate
avaldamisest.
Teadaolevatele
võlausaldajatele
saadavad
likvideerijad
likvideerimisteate
7.6. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitatud
teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara
üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kantud ühingule või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule
7.7. Kui klubi varast ei piisa kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, on
likvideerijad kohustatud esitama kohtule pankrotiavalduse.
7.8. Likvideerijate tegevust kontrollib klubi revident või audiitor.
7.9. Klubi likvideerimise tähtaja lõpul esitavad likvideerijad üldkoosolekule aruande
ja lõppakti. Pärast klubi likvideerimist antakse klubi dokumendid hoiule arhiivi

või ühele likvideerijale. Dokumentide hoidja nimi, isiku ,- või registrikood, asu ,või elukoht kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal.
Põhikiri on kinnitatud 06.06.2014.a. redaktsioonis.

