
SSTTAATTUUTTSS TTYYPPEESS DD’’UUNNEE AASSSSOOCCIIAATTIIOONN MEMBRE DE LA FEDERATION DE LA RRAANNDDOONNNNEEEE PPEEDDEESSTTRREE  

  
Info : Le modèle proposé n’a rien d’obligatoire. Les dispositions suivantes peuvent donc être adaptées à chaque 
cas d’espèce. Ainsi les durées, les quotas, les fréquences de réunions et les quorums ne sont qu’indicatifs. 
 

LLee  CClluubb  

  

Article 1 – Dénomination, objet et durée 
 

11..11..  DDéénnoommiinnaattiioonn  
L’association a pour dénomination [indiquer la dénomination], elle a été fondée le [date de la 
création]1, la déclaration de sa fondation est parue au journal officiel du [date]. 

  

11..22..  OObbjjeett  
L’association a pour objet la pratique et le développement de la randonnée pédestre, tant pour sa 
pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs2. 
Elle s’interdit toute prise de position politique ou religieuse dans ses actions ou sa gouvernance. 

  

11..33..    DDuurrééee  

SSaa  dduurrééee  eesstt  iilllliimmiittééee..  

  

  

Article 2 – Siège social 
 
L’association est domiciliée au [adresse]. 
Son siège peut être transféré au sein du même département sur simple décision du conseil 
d’administration, ratifiée par l’Assemblée Générale ordinaire suivante. 
Son siège peut-être transféré dans un autre département par une décision expresse de l’assemblée 
générale. 

  

  

Article 3 – Affiliation 
  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ssppoorrttiivvee,,  aaffffiilliiééee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  llaa  RRaannddoonnnnééee  PPééddeessttrree  

((ccii--aapprrèèss  ddéénnoommmmééee  ««  llaa  FFééddéérraattiioonn  »»))  eenn  ttaanntt  qquuee  mmeemmbbrree  aaccttiiff..  PPaarr  ssoonn  aaddhhééssiioonn,,  eellllee  aacccceeppttee  

dd’’iinnttééggrreerr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  rraannddoonnnnééee  ppééddeessttrree  ddoonntt  eellllee  ffaaiitt  

ssiieennnneess  lleess  vvaalleeuurrss..  EEllllee  ss’’eennggaaggee  ééggaalleemmeenntt  àà  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ssttaattuuttss  eett  rrèègglleemmeennttss  ddee  llaa  

FFééddéérraattiioonn..  LL’’aaddhhééssiioonn  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  eemmppoorrttee  ll’’aaddhhééssiioonn  aauuxx  ccoommiittééss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  eett  rrééggiioonnaauuxx  

ddee  llaa  rraannddoonnnnééee  ppééddeessttrree  dduu  rreessssoorrtt  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

EEllllee  ssoolllliicciitteerraa  ll’’aaggrréémmeenntt  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  SSppoorrttss,,  ddee  llaa  JJeeuunneessssee,,  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  eett  ddee  llaa  

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  aann  aaddrreessssaanntt  ssaa  ddeemmaannddee  àà  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee  dduu  mmiinniissttèèrree..  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Si aucun acte n’a été passé par l’association avant dépôt des statuts en préfecture, mentionner cette date  
2 Pour les associations multi-activités, ajoutez les autres activités à cet objet social. 



LLeess  mmeemmbbrreess  

  

AArrttiiccllee  44  ––  AAddhhééssiioonn  
  

44..11..  CCoommppoossiittiioonn  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ssee  ccoommppoossee  ddee  ddiifffféérreenntteess  ccaattééggoorriieess  ddee  mmeemmbbrreess  ::  
  

--  LLeess  mmeemmbbrreess  aaccttiiffss  ::  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ddééssiirreeuusseess  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vviiee  ddee  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  eenn  ppaarrttiicciippaanntt  àà  sseess  aaccttiivviittééss..  EElllleess  ss’’aaccqquuiitttteenntt  dd’’uunnee  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  

dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddééffiinnii  ttoouuss  lleess  aannss  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  cceettttee  

ccoottiissaattiioonn  lleeuurr  ooccttrrooiiee  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddeess  mmeemmbbrreess  

eenn  bbéénnééffiicciiaanntt  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  vvoottee  ;;  
  

--  LLeess  mmeemmbbrreess  ffoonnddaatteeuurrss  ::  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  

ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  qquuii  ddee  ccee  ffaaiitt  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunn  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr  eenn  [[iinnddiiqquueerr  lleess  nnuuaanncceess  

aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  aaccttiiffss3]]  ;;  
  

--  LLeess  mmeemmbbrreess  bbiieennffaaiitteeuurrss  ::  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  qquuii  vveerrsseenntt  uunnee  

ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddééffiinnii  aannnnuueelllleemmeenntt  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  IIllss  ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  àà  ttiittrree  ccoonnssuullttaattiiff  ssaannss  

bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  vvoottee4  ;;  
  

--  LLeess  mmeemmbbrreess  dd’’hhoonnnneeuurr  ::  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  aayyaanntt  rreenndduu  ddee  nnoottaabblleess  sseerrvviicceess  àà  

ll’’aassssoocciiaattiioonn..  EElllleess  ssoonntt  ddiissppeennssééeess  ddee  ss’’aaccqquuiitttteerr  dd’’uunnee  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  eett  

ppaarrttiicciippeenntt  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  àà  ttiittrree  ccoonnssuullttaattiiff  ssaannss  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  

vvoottee5..  

  

44..22..  CCoottiissaattiioonn  

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  eesstt  ffiixxéé  cchhaaqquuee  aannnnééee  ppaarr  [[llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn//ll’’aasssseemmbbllééee  

ggéénnéérraallee]]..  LLee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  [[,,  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  qquuii  yy  ssoonntt  ssoouummiiss,,]]  oouuvvrree  llee  ddrrooiitt  àà  

ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

  

44..33..  CCoonnddiittiioonnss  eett  eeffffeettss  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn  

LLee  bbuurreeaauu  ssttaattuuee  àà  cchhaaccuunnee  ddee  sseess  rrééuunniioonnss  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  dd’’aaddhhééssiioonn  eenn  ccoouurrss..  IIll  ppeeuutt  

rreeffuusseerr  ttoouuttee  aaddhhééssiioonn  oouu  ttoouutt  rreennoouuvveelllleemmeenntt  aannnnuueell  dd’’aaddhhééssiioonn  ssaannss  aavvooiirr  àà  mmoottiivveerr  ssaa  

ddéécciissiioonn..  IIll  iinnffoorrmmee  rréégguulliièèrreemmeenntt  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  aaddhhééssiioonnss..  LL’’aaddhhééssiioonn  

aauu  cclluubb  iimmpplliiqquuee  ppoouurr  ttoouutt  mmeemmbbrree  aaccttiiff66  ddee  ssoouussccrriirree  uunnee  lliicceennccee  aauupprrèèss  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  eellllee  

iimmpplliiqquuee  ééggaalleemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  ssttaattuuttss  eett  rrèègglleemmeennttss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  ddee  llaa  

FFééddéérraattiioonn..  

  

  

AArrttiiccllee  55  ––  PPeerrttee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  
  

55..11..  MMoottiiffss  ddee  llaa  ppeerrttee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  

LLaa  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssee  ppeerrdd  ::  

--  PPaarr  ddéémmiissssiioonn,,  ppaarr  ccoouurrrriieerr  ssiimmppllee  aaddrreessssééee  aauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ;;  

                                                           
3 Cela peut-être au niveau des cotisations, du bénéfice d’un siège de droit au conseil d’administration ou d’un 
droit de vote bénéficiant de plus de voix lors du scrutin. Cependant nous déconseillons ce régime dérogatoire 
qui peut attenter à la gestion démocratique de l’association. 
4 Vous pouvez librement leur en octroyer un. 
5 Vous pouvez librement leur en octroyer un ou leur faire payer une cotisation. 
6 Vous pouvez étendre cette obligation à tout membre personne physique. 

Commenté [FA1]: Ces catégories sont librement aménageables. 
Seul impératif : conserver une catégorie de membres actifs qui 
payent une cotisation et bénéficient d’un droit de vote à l’AG. 



--  PPaarr  ddééccèèss  ;;  

--  PPaarr  rraaddiiaattiioonn  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  

ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  ;;  

--  PPaarr  rraaddiiaattiioonn  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  mmoottiiff  ggrraavvee..  PPeeuutt  

ccoonnssttiittuueerr  uunn  mmoottiiff  ggrraavvee  llee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  ssttaattuuttss  eett  rrèègglleemmeennttss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  

ttoouutt  ccoommppoorrtteemmeenntt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  eenn  vviigguueeuurr  eenn  

mmaattiièèrree  ssppoorrttiivvee,,  ttoouutt  ccoommppoorrtteemmeenntt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  ssttaattuuttss  eett  rrèègglleemmeennttss  ddee  llaa  

FFééddéérraattiioonn  eett  pplluuss  ggéénnéérraalleemmeenntt  ttoouutt  ccoommppoorrtteemmeenntt  qquuii  ppoorrttee  uunn  pprrééjjuuddiiccee  cceerrttaaiinn,,  

mmaattéérriieell  oouu  mmoorraall,,  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

  

55..22..  PPrrooccéédduurree  ddee  rraaddiiaattiioonn  

55..22..11..  PPoouurr  nnoonn  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  

LLee  bbuurreeaauu,,  qquuii  ccoonnssttaattee  llaa  ccaarreennccee  ddee  ppaaiieemmeenntt,,  iinnffoorrmmee,,  ppaarr  ttoouutt  mmooyyeenn,,  llee  mmeemmbbrree  vviisséé  

ddee  ccee  mmaannqquueemmeenntt  eett  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  qquu’’iill  ppeeuutt  aavvooiirr  ssuurr  ssoonn  aaddhhééssiioonn..  SSii  llee  ppaaiieemmeenntt  

ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  nn’’iinntteerrvviieenntt  ppaass  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  [[XX]]  jjoouurrss,,  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  qquuii  

ssuuiitt  ll’’ééccoouulleemmeenntt  ddee  ccee  ddééllaaii  pprroonnoonnccee  llaa  rraaddiiaattiioonn  dduu  mmeemmbbrree  vviisséé..  

55..22..22  PPoouurr  mmoottiiff  ggrraavvee  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  iinnffoorrmmee  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  

ccoonnvvooqquuee  llee  mmeemmbbrree  aauutteeuurr  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  mmoottiiff  ggrraavvee..  LLaa  

ccoonnvvooccaattiioonn  lluuii  eesstt  aaddrreessssééee  ppaarr  ccoouurrrriieerr  rreeccoommmmaannddéé  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  eellllee  

iinnddiiqquuee  llee  mmoottiiff  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ddiisscciipplliinnaaiirreess  eett  lleess  ddaattee,,  lliieeuu  eett  hhoorraaiirree  ddee  ll’’aauuddiieennccee..  LLee  

mmeemmbbrree  mmiiss  eenn  ccaauussee  ppeeuutt  êêttrree  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddee  ssoonn  cchhooiixx  ppoouurr  ll’’aaiiddeerr  àà  

pprréésseenntteerr  sseess  eexxpplliiccaattiioonnss..  LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eexxppoossee  lleess  rraaiissoonnss  ddee  cceettttee  

aauuddiieennccee  eett  ddééttaaiillllee  lleess  ffaaiittss  rreepprroocchhééss  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  vviissééee..  AApprrèèss  aavvooiirr  rreeccuueeiilllliieess  lleess  

eexxpplliiccaattiioonnss  eett  aarrgguummeennttss  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  iill  ddéélliibbèèrree  àà  hhuuiiss  ccllooss..  UUnnee  ffooiiss  ssaa  ddéécciissiioonn  

pprriissee  iill  eenn  iinnffoorrmmee  llee  mmeemmbbrree  mmiiss  eenn  ccaauussee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  1100  jjoouurrss  ppaarr  ll’’eennvvooii  dd’’uunn  

ccoouurrrriieerr  eenn  rreeccoommmmaannddéé  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn..  LLaa  ddéécciissiioonn  eesstt  eexxééccuuttooiirree  ddèèss  llaa  

rréécceeppttiioonn  dduu  ccoouurrrriieerr..  

  

  

LL’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  mmeemmbbrreess    

  

  

AArrttiiccllee  66  ––  CCoommppoossiittiioonn,,  ccoonnvvooccaattiioonn  eett  oorrddrree  dduu  jjoouurr  
  

66..11..  CCoommppoossiittiioonn  

LL’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  mmeemmbbrreess  ssee  ccoommppoossee  ddee  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddééffiinniiss  àà  ll’’aarrttiiccllee  44  ddeess  

ssttaattuuttss..  SSeeuullss  lleess  mmeemmbbrreess  bbéénnééffiicciiaanntt  dd’’uunn  ddrrooiitt  ddee  vvoottee  tteell  qquuee  ddééffiinniitt  àà  ll’’aarrttiiccllee  44  pprréécciittéé  

ppeeuuvveenntt    ppaarrttiicciippeerr  aauu  ssccrruuttiinn..  LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  iinnvviitteerr  cceerrttaaiinnss  ttiieerrss  eenn  rreellaattiioonn  

aavveecc  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  sseess  aaccttiivviittééss  oouu  ddééssiirreeuuxx  dd’’yy  aaddhhéérreerr  uullttéérriieeuurreemmeenntt  àà  aassssiisstteerr  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  

ggéénnéérraallee..  

  

66..22..  CCoonnvvooccaattiioonn  

UUnnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee  oorrddiinnaaiirree  aa  lliieeuu  uunnee  ffooiiss  ppaarr  aann,,  eellllee  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  ppaarr  llee  

ccoonnsseeiill    dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLaa  ccoonnvvooccaattiioonn  eesstt  eennvvooyyééee  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss,,  ppaarr  ccoouurrrriieerr  ssiimmppllee  oouu  

ppaarr  mmaaiill,,  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aauu  mmooiinnss  [[1155  jjoouurrss]]  aavvaanntt  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  ppoouurr  ssoonn  ddéérroouulleemmeenntt..  

LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eesstt  jjooiinntt  àà  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn..  

UUnnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  ccoonnvvooqquuééee  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aauu  

mmooiinnss  [[llaa  mmooiittiiéé]]  ddeess  mmeemmbbrreess  aaccttiiffss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  CCeettttee  ddeemmaannddee  eesstt  aaddrreessssééee  aauu  sseeccrrééttaaiirree  

ggéénnéérraall    qquuii  eesstt  tteennuu  dd’’yy  rrééppoonnddrree  ffaavvoorraabblleemmeenntt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  rraaiissoonnnnaabbllee..  

  

66..33..  OOrrddrree  dduu  jjoouurr  

Commenté [FA2]: C’est à lui que revient ce rôle à mon sens mais 
on peut aussi proposer le président. 



LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eesstt  ééttaabbllii  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  eett  dduu  

sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall..  IIll  ccoommppoorrttee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  bbiillaann  ccoommppttaabbllee  eett  dduu  rraappppoorrtt  

dd’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’aannnnééee  ééccoouullééee  eett  llaa  pprréévviissiioonn  bbuuddggééttaaiirree  ddee  ll’’aannnnééee  àà  vveenniirr,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  

dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  pprréévvuueess  aauuxx  éécchhééaanncceess  pprréévvuueess  ppaarr  lleess  ssttaattuuttss..    

DD’’aauuttrreess  ppooiinnttss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinnssccrriittss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ttoouutt  

mmeemmbbrree  aaccttiiff  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  ll’’iinnssccrriippttiioonn  dd’’uunn  ppooiinntt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  aauu  mmooiinnss  [[1155]]  jjoouurrss  aavvaanntt  

llaa  ddaattee  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  rreeffuusseerr  cceettttee  iinnssccrriippttiioonn  

ssuupppplléémmeennttaaiirree  mmaaiiss,,  eenn  ccee  ccaass,,  iill  aauurraa  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iinnffoorrmmeerr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  

mmeemmbbrreess  ddee  ccee  rreeffuuss  eett  eenn  eexxppoosseerr  lleess  mmoottiivvaattiioonnss..  

LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  dd’’uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall,,  qquuii  yy  

iinnssccrriitt  ttoouuss  lleess  ssuujjeettss  ddeemmaannddééss  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ll’’aayyaanntt  ccoonnvvooqquuééee..  IIll  ffaaiitt  ppaarrvveenniirr  aauuxx  

mmeemmbbrreess  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  aauu  mmooiinnss  [[77]]  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  pprréévvuuee..  TToouutt  ssuujjeett  

ddeemmaannddéé  ddooiitt  êêttrree  iinnssccrriitt  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall,,  àà  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aavvooiirr  ééttéé  ccoommmmuunniiqquuéé  aauu  

mmooiinnss  [[1155]]  jjoouurrss  aavvaanntt  llaaddiittee  ddaattee..  LLeess  ssuujjeettss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  iinnssccrriittss  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  nnee  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  ddéébbaattttuuss  ddeevvaanntt  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  

  

66..44..  PPrrooccèèss--vveerrbbaall  

LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  lleess  ddéélliibbéérraattiioonnss  ddee  cchhaaqquuee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ssyynntthhèèssee  ddeess  

ddéébbaattss  ssoonntt  rrééppeerrttoorriiééss  ddaannss  uunn  rreeggiissttrree  ddeess  pprrooccèèss  vveerrbbaauuxx  ddeess  aasssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess..  CChhaaqquuee  

pprrooccèèss  vveerrbbaall  eesstt  ééttaabblliitt  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  eett  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  qquuii  llee  ffoonntt  vvaalliiddeerr  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

  

  

AArrttiiccllee  77  ––  rrôôllee  
  

OOrrggaannee  ssuupprrêêmmee  ddee  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree  eenntteenndd  llee  rraappppoorrtt  

mmoorraall  eett  ffiinnaanncciieerr  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddrreessssaanntt  llee  bbiillaann  mmoorraall  eett  ffiinnaanncciieerr  ddee  ll’’aannnnééee  

ééccoouullééee,,  pprréésseennttaanntt  lleess  ccoommpptteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ccllooss  eett  llee  bbuuddggeett  ddee  cceelluuii  àà  vveenniirr..  CCee  rraappppoorrtt  eesstt  

ssoouummiiss  àà  ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  ppaarr  uunn  ssccrruuttiinn  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee..  EEllllee  eenntteenndd  lleess  aauuttrreess  ppooiinnttss  ffiixxééss  

àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  ssee  pprroonnoonnccee  ssuurr  cceeuuxx  nnéécceessssiittaanntt  ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  ppaarr  uunn  ssccrruuttiinn  àà  llaa  

mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee..  

TToouuttee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddooiitt  êêttrree  

aapppprroouuvvééee  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx--ttiieerrss..  

LL’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  pprrooccèèddee  ééggaalleemmeenntt  àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  tteellllee  qquuee  ddééccrriittee  àà  

ll’’aarrttiiccllee  99  ddeess  ssttaattuuttss..  

  

  

AArrttiiccllee  88  ––  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  ssccrruuttiinnss  
  

LLeess  vvooiixx  ddeess  mmeemmbbrreess  ppaarrttiicciippaanntt  aauuxx  ssccrruuttiinnss  ssoonntt  eexxpprriimmééeess  [[cchhooiissiirr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ttaaiillllee  ddee  

ll’’aassssoocciiaattiioonn  ::  àà  mmaaiinn  lleevvééee,,  ppaarr  bbuulllleettiinn  ppaappiieerr,,  ppaarr  vvoottee  éélleeccttrroonniiqquuee]],,  ll’’iissssuuee  dduu  ssccrruuttiinn  eesstt  

ddéécciiddééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee  ddeess  vvoottaannttss..  

LLaa  mmooiittiiéé  ddeess  mmeemmbbrreess  aaccttiiffss  ddooiitt  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ssccrruuttiinn  ppoouurr  qquuee  cceelluuii--ccii  ssooiitt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  

vvaalliiddee..  TToouutt  mmeemmbbrree  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  rreepprréésseenntteerr  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunn  ssccrruuttiinn,,  iill  ddooiitt  ffoouurrnniirr  aauu  

sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  lleeqquueell  ddooiitt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  êêttrree  

mmeemmbbrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  CChhaaqquuee  ttiittuullaaiirree  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrtteeuurr  

dd’’uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  [[ttrrooiiss]]  ppoouuvvooiirrss..  

  

  

  

  



LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

  

  

AArrttiiccllee  99  ––  CCoommppoossiittiioonn,,  rrôôllee  eett  éélleeccttiioonn  aauu  sseeiinn  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
  

99..11..  CCoommppoossiittiioonn  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  [[nnoommbbrree]]  mmeemmbbrreess  éélluuss  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  [[dduurrééee]]  

ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aauu  ppoossttee  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr..  LL’’ééggaall  aaccccèèss  ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess  

aauuxx  ppoosstteess  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eesstt  ggaarraannttii  ppaarr  lleess  pprréésseennttss  ssttaattuuttss,,  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  

ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddooiitt  rreefflléétteerr  cceellllee  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  rreennoouuvveellllee  eenn  iinnttééggrraalliittéé//ppaarr  qquuaarrttss  ttoouuss  lleess  [[qquuaattrree  ((44))]]  aannss..  

  

99..22..  RRôôllee  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  ll’’oorrggaannee  ccoollllééggiiaall  ddee  ddéécciissiioonn  ppaarr  ddééffaauutt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  iill  eesstt  

ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ddéécciiddeerr  ddee  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  qquuii  nnee  rreellèèvveenntt  ppaass  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  

ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  ddoonntt  iill  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  lleess  ddéécciissiioonnss..  IIll  eesstt  nnoottaammmmeenntt  

ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ééttaabblliirr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

  

99..33..  MMooddaalliittééss  dd’’éélleeccttiioonnss  

99..33..11..  CCaannddiiddaattuurree  

TToouutt  mmeemmbbrree  àà  jjoouurr  ddee  sseess  ccoottiissaattiioonnss,,  ttiittuullaaiirree  dd’’uunnee  lliicceennccee  eenn  ccoouurrss  ddee  vvaalliiddiittéé  aauu  ssiieenn  

ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  nnee  ffaaiissaanntt  ppaass  ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiitteess  ddiisscciipplliinnaaiirreess  aauu  sseennss  ddeess  aarrttiicclleess  55  eett  

ssuuiivvaannttss  ddeess  ssttaattuuttss,,  nnii  ddee  ppoouurrssuuiitteess  ppéénnaalleess  aauu  sseennss  ddee  llaa  llooii  ffrraannççaaiissee  eett  ttiittuullaaiirree  ddee  sseess  

ddrrooiittss  cciivviillss  eett  ppoolliittiiqquueess,,  ppeeuutt  êêttrree  ccaannddiiddaatt  aauu    ssccrruuttiinn..  IIll  aaddrreessssee  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  ppaarr  ttoouutt  

mmooyyeenn  aauu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  qquuii  ll’’iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ccaannddiiddaattss..  

99..33..22..  SSccrruuttiinn    

CChhaaqquuee  ccaannddiiddaattuurree  eesstt  ssoouummiissee  aauu  vvoottee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  lleess  

ccaannddiiddaattss  eexxpprriimmeenntt  lleeuurr  vvooiixx  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunn  ssccrruuttiinn  sseeccrreett  àà  uunn  ttoouurr  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee,,  

lleess  ccaannddiiddaattss  aayyaanntt  rrééccoollttéé  llee  pplluuss  ddee  vvooiixx  ssoonntt  ddééccllaarrééss  éélluuss..  

99..33..33..  EElleeccttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  

LL’’éélleeccttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ssccrruuttiinn  ssppéécciiaall  jjuussttee  aapprrèèss  ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  

dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  nnoouuvveelllleemmeenntt  éélluuss  ppeeuuvveenntt  pprréésseenntteerr  

lleeuurr  ccaannddiiddaattuurree  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  qquuii  éélliitt  llee  pprrééssiiddeenntt  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  ssccrruuttiinn  àà  llaa  

mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee..  DDeeuuxx  ttoouurrss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  oorrggaanniissééss  ssii  aauuccuunn  ccaannddiiddaatt  nn’’aa  oobbtteennuu  llaa  

mmaajjoorriittéé  rreeqquuiissee  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr..  

  

99..44..  EEmmppêêcchheemmeenntt  eett  vvaaccaannccee  

SSii  uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  eesstt  eemmppêêcchhéé  ddee  mmaanniièèrree  ddééffiinniittiivvee,,  oouu  ssii,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ccaannddiiddaatt,,  uunn  

ppoossttee  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddeemmeeuurree  vvaaccaanntt,,  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  ddééssiiggnneerr  àà  ttoouutt  

mmoommeenntt  uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ppoouurr  ll’’ooccccuuppeerr..  CCeettttee  ddééssiiggnnaattiioonn  eesstt  pprroovviissooiirree  eett  ddeevvrraa  êêttrree  rraattiiffiiééee  

lloorrss  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ssuuiivvaannttee..  LLee  mmaannddaatt  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddééssiiggnnéé  pprreenndd  ffiinn  eenn  

mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  cceelluuii  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..  

  

99..55..  RRééuunniioonn  eett  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  rrééuunniitt  aa  mmiinniimmaa  [[XX]]  ffooiiss  ppaarr  aann,,  ssuurr  ccoonnvvooccaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt..  IIll  

ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  ssee  rrééuunniirr  ssuurr  ddeemmaannddee  [[dduu  qquuaarrtt  aauu  mmooiinnss  ddee  sseess  mmeemmbbrreess]]  qquuii  aaddrreesssseenntt  lleeuurr  

rreeqquuêêttee  aauu  pprrééssiiddeenntt..  LL’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eesstt  pprrééppaarréé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  eett  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall,,  ttoouutt  

mmeemmbbrree  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  àà  ccee  qquu’’uunn  ssuujjeett  yy  ssooiitt  iinnssccrriitt..  

LLaa  ccoonnvvooccaattiioonn  eesstt  eennvvooyyééee  aauu  mmooiinnss  [[1155]]  jjoouurrss  àà  ll’’aavvaannccee,,  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  yy  eesstt  jjooiinntt..  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  uunn  oorrggaannee  ddee  ddéécciissiioonn  ccoollllééggiiaall,,  cchhaaqquuee  mmeessuurree  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  

ssccrruuttiinn  àà  mmaaiinn  lleevvééee  ddéécciiddéé  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee,,  ssaauuff  ppoouurr  lleess  ddéécciissiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  qquuii  ppeeuuvveenntt  

nnéécceessssiitteerr  uunn  vvoottee  àà  bbuulllleettiinn  sseeccrreett  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess..  



UUnn  rreeggiissttrree  ddeessttiinnéé  àà  rreeccuueeiilllliirr  lleess  ccoommpptteess  rreenndduuss  ddeess  rrééuunniioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  

tteennuu  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  eett  ccoonnttrreessiiggnnéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt..  

  

  

LLee  bbuurreeaauu  

  

  

AArrttiiccllee  1100  ––  llee  bbuurreeaauu  
  

1100..11..  DDééssiiggnnaattiioonn  

LLee  pprrééssiiddeenntt  pprrooppoossee  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  uunn  bbuurreeaauu,,  ccoommppoosséé  dd’’uunn  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  dd’’uunn  

ttrrééssoorriieerr  eett  dd’’uunn  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall..  LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  vvaalliiddee  ccee  cchhooiixx,,  ss’’iill  llee  rreeffuussee  llee  

pprrééssiiddeenntt  pprrooppoossee  uunnee  ccoommppoossiittiioonn  ddiifffféérreennttee  dduu  bbuurreeaauu..  LLee  bbuurreeaauu  eesstt  éélluu  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  

[[XX]]  aannss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ppeeuutt  eenn  rréévvooqquueerr  cchhaaqquuee  mmeemmbbrree  ssuurr  aapppprroobbaattiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  bbuurreeaauu  ssoonntt  cchhooiissiiss  ppaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  llaa  ppeerrttee  dduu  ssttaattuutt  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  eennttrraaîînnee  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  llaa  ffiinn  dduu  

mmaannddaatt  aauu  sseeiinn  dduu  bbuurreeaauu..  

    

1100..22..  RRôôllee  

1100..22..11..  RRôôllee  dduu  bbuurreeaauu  

LLee  bbuurreeaauu  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  ggéérreerr  lleess  aaffffaaiirreess  ccoouurraanntteess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddaannss  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  

sseess  aaccttiivviittééss  ssttaattuuttaaiirreess  ::  aaddhhééssiioonn,,  oorrggaanniissaattiioonn  éévvéénneemmeennttiieellllee,,  ggeessttiioonn  bbuuddggééttaaiirree  

ccoouurraannttee,,  eettcc..    

1100..22..22..  RRôôllee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  bbuurreeaauu  

--  llee  pprrééssiiddeenntt  ::  cchhaarrggéé  ddee  llaa  ccoonndduuiittee  ggéénnéérraallee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  iill  eesstt  iinnvveessttii  

ddee  pprréérrooggaattiivveess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  lliiééeess  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  cchhaarrggéé  dd’’eexxééccuutteerr  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  IIll  

rreepprréésseennttee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddaannss  ttoouuss  lleess  aacctteess  ddee  llaa  vviiee  cciivviillee  eett  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  

ccoommppéétteennccee  ggéénnéérraallee  ppoouurr  ttrraaiitteerr  ddee  ttoouuss  lleess  aassppeeccttss  ddee  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee..  

--  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ::  iill  aassssiissttee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  eett  llee  rreemmppllaaccee  eenn  

ccaass  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt..  IIll  ppeeuutt  ssee  vvooiirr  ccoonnffiieerr  ttoouuttee  mmiissssiioonn  oouu  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  ddee  

rreepprréésseennttaattiioonn  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  oouu  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

--  llee  ttrrééssoorriieerr  ::  iill  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  bboonnnnee  tteennuuee  ddeess  ccoommpptteess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  IIll  

eeffffeeccttuuee  lleess  ppaaiieemmeennttss  eett  eennccaaiissssee  lleess  rreecceetttteess  eett  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  pprréésseenntteerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  TToouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  qquu’’iill  

eeffffeeccttuuee  ddooiivveenntt  êêttrree  vvaalliiddééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  oouu  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  IIll  bbéénnééffiicciiee  

dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  ccoommppttaabblleess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

--  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ::  iill  eesstt  ggaarraanntt  dduu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

eenn  rreessppeecctt  ddeess  tteexxtteess  ssttaattuuttaaiirreess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess..  IIll  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonnss  lliiééeess  aauu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ppeeuutt  ssee  vvooiirr  ccoonnffiieerr  ttoouuttee  mmiissssiioonn  oouu  ppoouuvvooiirr  ppaarr  llee  

ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  llee  pprrééssiiddeenntt..  

  

  

AArrttiiccllee  1111  ––  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  
  

LLee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llee  ttrrééssoorriieerr,,  ssoonntt  ggaarraannttss  ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  

ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ::  

--  UUnnee  ccoommppttaabbiilliittéé  ccoommppllèèttee  eesstt  tteennuuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,  eenn  

pprréésseennttaanntt  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  llee  ccoommppttee  ddee  rrééssuullttaattss,,  llee  bbiillaann  eett  sseess  aannnneexxeess  ;;  

--  LLee  bbuuddggeett  aannnnuueell  eesstt  pprréésseennttéé  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  ssoouummiitt  àà  ssaa  vvaalliiddaattiioonn  aavvaanntt  llee  

ddéébbuutt  ddee  cchhaaqquuee  eexxeerrcciiccee  ;;  



--  LLee  ddééllaaii  mmaaxxiimmaall  eennttrree  llaa  ddaattee  ddee  ccllôôttuurree  dd’’uunn  eexxeerrcciiccee  eett  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  àà  

ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eesstt  ddee  66  mmooiiss  ;;  

--  TToouutt  eennggaaggeemmeenntt  ccoonnttrraaccttuueell  ppaasssséé  eennttrree  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eett  uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr,,  ssoonn  

ccoonnjjooiinntt  oouu  uunn  ddee  sseess  pprroocchheess  eesstt  ssoouummiiss  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  pprrééaallaabbllee  dduu  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddooiitt  êêttrree  ccoommmmuunniiqquuéé  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree  ssuuiivvaannttee  ;;  

--  LLeess  ccoommpptteess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssoonntt  vvéérriiffiiééss  ppaarr  uunn  vvéérriiffiiccaatteeuurr  aauuxx  ccoommpptteess  aavvaanntt  

pprréésseennttaattiioonn  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree..    

  

  

AArrttiiccllee  1122  ––  rreessssoouurrcceess  

  
LL’’aassssoocciiaattiioonn  ppeeuutt  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  ttyyppeess  ddee  rreessssoouurrcceess  ssuuiivvaannttss  ::  

--  CCoottiissaattiioonnss  ddee  mmeemmbbrreess  ;;  

--  SSuubbvveennttiioonnss  aaccccoorrddééeess  ppaarr  ll’’EEttaatt  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  ppuubblliiqquuee  ;;  

--  RReevveennuuss  pprroovveennaanntt  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  pprroopprreess  oouu  ddee  llaa  vveennttee  ddee  sseess  bbiieennss  ;;  

--  DDoonnss  oouu  lleeggss  vveerrssééss  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pprriivvééee..  

  

  

AArrttiiccllee  1133  ––mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  
  

OOuuttrree  llee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ddoommiicciillee  aauu  sseeiinn  dduu  mmêêmmee  ddééppaarrtteemmeenntt  éévvooqquuéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  22,,  lleess  ssttaattuuttss  

nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  qquuee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  qquuii  ddooiitt  ffaaiirree  vvaalliiddeerr  cceettttee  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  mmeemmbbrreess..  LLaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ssttaattuuttaaiirree  nnee  ppeeuutt  eennttrreerr  

eenn  vviigguueeuurr  qquu’’aapprrèèss  llaa  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  

eesstt  vvoottééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

  

  

AArrttiiccllee  1144  ––  ddiissssoolluuttiioonn  
  

LLaa  ddiissssoolluuttiioonn  nnee  ppeeuutt--êêttrree  ddéécciiddééee  qquuee  ppaarr  uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ccoonnvvooqquuééee  

ssppéécciiaalleemmeenntt  àà  cceett  eeffffeett..  LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  eesstt  vvoottééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddeess  

mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  

SSii  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  eesstt  vvoottééee,,  uunn  lliiqquuiiddaatteeuurr  eesstt  ddééssiiggnnéé  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  IIll  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  

lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  bbiieennss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ll’’aaccttiiff  rreessttaanntt  nnee  ppeeuutt--êêttrree  rrééppaarrttii  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess..  IIll  

eesstt  ddéévvoolluu  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  aauu  ccoommiittéé  ddééppaarrtteemmeennttaall  oouu  àà  uunnee  aauuttrree  aassssoocciiaattiioonn  aaffffiilliiééee  àà  llaa  

FFééddéérraattiioonn..  

  

  


