הנדון -הזמנת אגודות ספורט לקבלה לחברות בעמותה איגוד הכדורשת הישראלי (ע"ר)
שלום רב,
לפי תקנון העמותה תקנון מעודכן באתר כאן ,חברות העמותה הן "אגודת ספורט" ועל פי ההגדרה
המפורטת " :תאגיד רשום כחוק שלא למטרות רווח .המפעיל קבוצת או קבוצות ספורט הפועלות בענף,
הרשומות ופעילות בעמותה".. .
תנאי הרישום והקבלה של "אגודות ספורט" כחברות בעמותה ניקבעו (עפ"י התקנון ) ע"י ועד העמותה .
אגודת ספורט כהגדרתה לעיל ,הרוצה להתקבל כחברה בעמותה תגיש לועד טופס בקשת הצטרפות (מצורף
להלן) ובצירוף כל המסמכים והחתימות הנידרשים.
את הבקשה ניתן להגיש בתקופת הרישום לעונת המשחקים ועד  31/12בכל עונת משחקים

אנו מזמינות אתכם להצטרף כחברים בעמותה "איגוד הכדורשת הישראלי "  ,להצביע ולהשפיע.
כמה נקודות חשובות (מהתקנון)
•

חברת עמותה ,עם הותק המתאים לפי התקנון תהא זכאית להשתתף ולהצביע בכל אסיפה
ויהיו לה קולות הצבעה לפי המפורט בתקנון

•

חברת עמותה תהיה זכאית להעמיד מועמדות לוועד או לועדת הביקורת או למוסדות העמותה
האחרים ,בכפוף לתקנון.

•

נציגי האגודה לאסיפה יהיו שחקניות הקבוצות אותן האגודה רושמת לפעילות העמותה.

•

נציג אגודה /קבוצה באסיפה כללית ,רשאי להצביע באמצעות יפוי כח( .בכפוף לתקנון)

להלן ,טופס בקשת הצטרפות
נשמח לראותכם כחברי עמותה פעילים ומשפיעים
בברכה
הועד המנהל

בקשה להצטרפות חברה חדשה לעמותה /אישרור חברות לעמותות ותיקות/
עדכון הקבוצות החברות באגודה
הגדרות:
"עמותה" – איגוד הכדורשת הישראלי
"אגודת ספורט" – תאגיד רשום בחוק שלא למטרות רווח המפעיל קבוצת או קבוצות ספורט הפועלות בענף,
והמונה לא פחות מ 9-ספורטאיות ,הרשומות ופעילות בעמותה.
"אני (שם האגודה) __________________________________ יש לסמן את הבקשה המתאימה :
א .מבקשת להתקבל כחברה בעמותה
ב .מבקשת לעדכן את הקבוצות החברות באגודה
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחברה בה ,אני מתחייבת לקיים את הוראות התקנון ואת
החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

( )1מען האגודה _________________________________________
( )2מס .ע"ר  /מס' תאגיד __________________________________
( )3כתובת מייל רישמית של האגודה ___________________________

הקבוצות החברות באגודה ורשומות ברישומי העמותה( :ניתן לצרף בעמוד נפרד)
מס .שם
הקבוצה
1

2

3

4

נציגת הקבוצה ראש
קבוצה /שחקנית בקבוצה
(שם)

פרטי הנציגה (ת"ז ,מייל ,טלפון)

חתימת הנציגה

5

6

7

8

רשימת שמות השחקניות ופרטיהן בהתאם לרישום
מורשה חתימה ()1
שם ___________ טלפון __________ ת"ז___________ חתימה ______ :תאריך_______ :
מורשה חתימה)2( :
שם __________ טלפון _________ ת"ז____________ חתימה _______ :תאריך_______ :
יש לצרף אישור מורשה חתימה חתום ע"י רו"ח /עו"ד

