
SSTTAATTUUTTSS  ((vveerrssiioonn  22000099--22001100))  
  

AARRTTIICCLLEE  11eerr  
IIll   eesstt  ffoonnddéé  eennttrree  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  aaddhhéérreenntteess  aauuxx  pprréésseennttss  ssttaattuuttss  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  rrééggiiee  ppaarr  llaa  llooii   dduu  11eerr  JJuuii ll lleett  
11990011  eett  llee  ddééccrreett  dduu  1166  AAooûûtt  11990011,,  ddéénnoommmmééee  ::    
UUnniioonn  SSppoorrttiivvee  CCuull ttuurreell llee  eett  ddee  LLooiissii rrss  MMOONNTT  --  VVAALL..  ((UU..SS..CC..  MMoonntt--VVaall ))  
    

AARRTTIICCLLEE  22  
CCeettttee  aassssoocciiaattiioonn  rreeggrroouuppee  ddii ff fféérreenntteess  aassssoocciiaattiioonnss  aaff ff ii ll iiééeess  UU..SS..EE..PP..  ddeess  ééccoolleess  ppuubbll iiqquueess  ddeess  sseecctteeuurrss  ddee  
ccooll llèèggeess  ddee  VVeerrzzyy  eett  RRii ll llyy  llaa  MMoonnttaaggnnee..  
EEll llee  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  pprroommoouuvvooii rr  lleess  aaccttiivvii ttééss  ssppoorrttiivveess  eett  ccuull ttuurreell lleess  eett  ddee  llooiissii rrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ssccoollaaii rree  eett  
ppéérriissccoollaaii rree..    
  

AARRTTIICCLLEE  33  --  SSIIEEGGEE  SSOOCCIIAALL  
LLee  ssiièèggee  ssoocciiaall   eesstt  ff iixxéé  ddaannss  uunnee  ddeess  ééccoolleess  aaff ff ii ll iiééeess..  IIll   ppoouurrrraa  êêttrree  ttrraannssfféérréé  ppaarr  ssiimmppllee  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeii ll   
dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn..    
  

AARRTTIICCLLEE  44  
LL''aassssoocciiaattiioonn  eesstt  rreepprréésseennttééee  ppaarr    
--  lleess  mmeemmbbrreess  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ff iigguurraanntt  àà  ll ''aarrttiiccllee  22    
--  llee  DDéélléégguuéé  ddééppaarrtteemmeennttaall   UU..SS..EE..PP..  
--  llee((ss))  CCoonnsseeii ll lleerr((ss))  PPééddaaggooggiiqquuee((ss))  EE..PP..SS..  ddee((ss))  CCiirrccoonnssccrriippttiioonn((ss))..    
  

AARRTTIICCLLEE  55  --  AADDMMIISSSSIIOONN  
PPoouurr  ffaaii rree  ppaarrttiiee  ddee  ll ''aassssoocciiaattiioonn,,  ii ll   ffaauutt  êêttrree  aaggrréééé  ppaarr  llee  BBuurreeaauu  ddééssiiggnnéé  àà  ll ''aarrttiiccllee  99  qquuii   ssttaattuuee,,  lloorrss  ddee  cchhaaccuunnee  
ddee  sseess  rrééuunniioonnss,,  ssuurr  lleess  ddeemmaannddeess  dd''aaddmmiissssiioonn  pprréésseennttééeess..    
  

AARRTTIICCLLEE  66  --  LLEESS  AADDHHEERREENNTTSS  
SSoonntt  aaddhhéérreenntteess  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  àà  jjoouurr  ddee  lleeuurr  ccoottiissaattiioonn  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  ff iixxéé  lloorrss  ddee  ll ''aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..    
  

AARRTTIICCLLEE  77  --  RRAADDIIAATTIIOONNSS  
LLaa  qquuaall ii ttéé  dd''aassssoocciiaattiioonn  aaddhhéérreennttee  ssee  ppeerrdd  ppaarr::  
--  llaa  ddéémmiissssiioonn  
--  llaa  rraaddiiaattiioonn  pprroonnoonnccééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  oouu  ppoouurr  mmoottii ff   
ggrraavvee,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  aauu  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll ''aassssoocciiaattiioonn  iinnccrriimmiinnééee  aayyaanntt  ééttéé  iinnvvii ttééss  ppaarr  lleettttrree  
rreeccoommmmaannddééee  àà  ssee  pprréésseenntteerr  ddeevvaanntt  llee  bbuurreeaauu  ppoouurr  ffoouurrnnii rr  ddeess  eexxppll iiccaattiioonnss..  
  

AARRTTIICCLLEE  88  
LLeess  rreessssoouurrcceess  ddee  ll ''AAssssoocciiaattiioonn  ccoommpprreennnneenntt::  
--  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  ff iixxéé  lloorrss  ddee  ll ''AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..    
--  lleess  ssuubbvveennttiioonnss..  
--  lleess  pprroodduuii ttss  ddeess  aaccttiivvii ttééss..  
--  lleess  pprroodduuii ttss  ff iinnaanncciieerrss  ddeess  ccaappii ttaauuxx  ppllaaccééss..  
  

  



AARRTTIICCLLEE  99  --  CCOONNSSEEIILL  dd''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
LLee  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  ccoommppoosséé  ddee::  
--  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  ddééssiiggnnééss  ppaarr  cchhaaccuunnee  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  aaddhhéérreenntteess    
--  LLee  DDéélléégguuéé  ddééppaarrtteemmeennttaall   UU..SS..EE..PP..  eett  lleess  CCoonnsseeii ll lleerrss  PPééddaaggooggiiqquueess  ddeess  CCiirrccoonnssccrriippttiioonnss  ssoonntt  mmeemmbbrreess  ddee  
ddrrooii tt  aavveecc  vvooiixx  ccoonnssuull ttaattiivveess..    
LLee  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddééssiiggnnee  ppaarrmmii   sseess  mmeemmbbrreess,,  uunn  bbuurreeaauu  ccoommppoosséé  ddee::    
--  uunn  pprrééssiiddeenntt..  
--  ddeeuuxx  vviiccee--pprrééssiiddeennttss..  
--  uunn  sseeccrrééttaaii rree  eett  uunn  sseeccrrééttaaii rree--aaddjjooiinntt..  
--  uunn  ttrrééssoorriieerr  eett  uunn  ttrrééssoorriieerr--aaddjjooiinntt..  
  

AARRTTIICCLLEE  1100  --  RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
LLee  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  rrééuunnii tt  uunnee  ffooiiss  aauu  mmooiinnss  ttoouuss  lleess  ssiixx  mmooiiss,,  ssuurr  ccoonnvvooccaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  oouu  
ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  dduu  qquuaarrtt  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..    
CChhaaqquuee  aassssoocciiaattiioonn  rreepprréésseennttééee  ddiissppoossee  ddee  66  vvooiixx  mmaajjoorrééeess  dd''uunnee  vvooiixx  ppaarr  ttrraanncchhee  eennttiièèrree  ddee  2255  ééllèèvveess  ddee  
ll ''ééccoollee  ccoonncceerrnnééee..  
LLeess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  pprriisseess  àà  llaa  mmaajjoorrii ttéé  ddeess  vvooiixx,,  eenn  ccaass  ddee  ppaarrttaaggee,,  llaa  vvooiixx  dduu  pprrééssiiddeenntt  eesstt  pprrééppoonnddéérraannttee..    
NNuull   nnee  ppeeuutt  ffaaii rree  ppaarrttiiee  dduu  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  ss''ii ll   nn''eesstt  ppaass  mmaajjeeuurr..    
LLee  qquuoorruumm  eesstt  aatttteeiinntt  ssii   llaa  mmooii ttiiéé  ddeess  ssuuffffrraaggeess  pplluuss  uunn    ssoonntt  oobbtteennuuss..  
  

AARRTTIICCLLEE  1111  --  AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  
LL''AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  OOrrddiinnaaii rree  ccoommpprreenndd  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  mmaajjeeuurrss  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  aaff ff ii ll iiééeess..  LL''AAsssseemmbbllééee  
GGéénnéérraallee  OOrrddiinnaaii rree  ssee  rrééuunnii tt  uunnee  ffooiiss  ppaarr  aann..  
QQuuiinnzzee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ff iixxééee,,  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll ''AAssssoocciiaattiioonn  ssoonntt  ccoonnvvooqquuééss  ppaarr  lleess  ssooiinnss  dduu  
sseeccrrééttaaii rree..  LL''oorrddrree  dduu  jjoouurr,,  ééttaabbll ii   ppaarr  llee  BBuurreeaauu,,  eesstt  iinnddiiqquuéé  ssuurr  lleess  ccoonnvvooccaattiioonnss..    
LLee  pprrééssiiddeenntt,,  aassssiissttéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  bbuurreeaauu,,  pprrééssiiddee  ll ''aasssseemmbbllééee  eett  eexxppoossee  llaa  ssii ttuuaattiioonn  mmoorraallee  ddee  
ll ''aassssoocciiaattiioonn..    
LLee  ttrrééssoorriieerr  rreenndd  ccoommppttee  ddee  ssaa  ggeessttiioonn  eett  ssoouummeett  llee  bbii llaann  aauu  qquuii ttuuss  ddee  ll ''aasssseemmbbllééee..    
NNee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  ttrraaii ttééeess,,  lloorrss  ddee  ll ''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee,,  qquuee  lleess  qquueessttiioonnss  ssoouummiisseess  àà  ll ''oorrddrree  dduu  jjoouurr..  LLoorrss  ddeess  
AAsssseemmbbllééeess  GGéénnéérraalleess  OOrrddiinnaaii rreess,,  ll ''aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  vvooiixx  eesstt  iiddeennttiiqquuee  àà  cceell llee  ddee  ll ''aarrttiiccllee  1100..  
LLee  qquuoorruumm  eesstt  aatttteeiinntt  ssii   llaa  mmooii ttiiéé  ddeess  ssuuffffrraaggeess  pplluuss  uunn  ssoonntt  oobbtteennuuss..  
  

AARRTTIICCLLEE  1122  --  AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  
SSii   bbeessooiinn  eesstt,,  oouu  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  mmooii ttiiéé  pplluuss  uunn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  
ccoonnvvooqquueerraa  uunnee  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaii rree,,  ssuuiivvaanntt  lleess  ffoorrmmaall ii ttééss  pprréévvuueess  ppaarr  ll ''aarrttiiccllee  1100..    
LLoorrss  ddeess  AAsssseemmbbllééeess  GGéénnéérraalleess  EExxttrraaoorrddiinnaaii rreess,,  ll ''aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  vvooiixx  eesstt  iiddeennttiiqquuee  àà  cceell llee  ddee  ll ''aarrttiiccllee  1100..  
LLee  qquuoorruumm  eesstt  aatttteeiinntt  ssii   llaa  mmooii ttiiéé  ddeess  ssuuffffrraaggeess  pplluuss  uunn    ssoonntt  oobbtteennuuss..  
  

AARRTTIICCLLEE  1133  --  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  
UUnn  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ppeeuutt  êêttrree  ééttaabbll ii   ppaarr  llee  CCoonnsseeii ll   dd''AAddmmiinniissttrraattiioonn  iinntteerrnnee  ddee  ll ''AAssssoocciiaattiioonn..    
CCee  rrèègglleemmeenntt  éévveennttuueell   eesstt  ddeessttiinnéé  àà  ff iixxeerr  lleess  ddiivveerrss  ppooiinnttss  nnoonn  pprréévvuuss  ppaarr  lleess  ssttaattuuttss,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  qquuii   oonntt  
ttrraaii tt  àà  ll ''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll ''AAssssoocciiaattiioonn..    
  

AARRTTIICCLLEE  1144  --  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
EEnn  ccaass  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  pprroonnoonnccééee  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ttiieerrss  aauu  mmooiinnss  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  pprréésseenntteess  àà  ll ''AAsssseemmbbllééee  
GGéénnéérraallee,,  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ll iiqquuiiddaatteeuurrss  ssoonntt  nnoommmmééss  ppaarr  cceell llee--ccii ,,  eett  ll ''aaccttii ff   eesstt  ppaarrttaaggéé  eennttrree  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  
aaddhhéérreenntteess..  
  


