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De hierna genoemde personen :
1. HAEGEMAN RITA, Peperstraat 120,
9900 EEKLO
Nationaliteit : Belg
2. REYNIERS GILBERT, Peperstraat 120, 9900 EEKLO
Nationaliteit : Belg
3. DE VLIEGER JEAN-PIERRE, H. Consciencestraat 3,
Nationaliteit : Belg
4. DE JAEGER STEVEN, Vrombautstraat 11,
Nationaliteit : Belg
5. BRUYR FILIP, Vrombautstraat 9,
Nationaliteit : Belg

9900 EEKLO

9900 EEKLO

9900 EEKLO

6. MATTHYS STIJN, Hoekstraat 9, 9900 EEKLO
Nationaliteit : Belg
7. ROGGHE GUIDO, Molenstraat 88, 9900 EEKLO
Nationaliteit : Belg
Zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging op
te richten onder de hierna volgende voorwaarden :
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TITEL 1:

NAAM, ZETEL, DUUR

Art. 1 : De vereniging draagt als naam: “Eikenlo Eeklo Badmintonclub”. In haar
betrekking met de leden van de vereniging zowel als in haar betrekkingen met
derden mag zij ook gebruik maken van de verkorte vorm : “Eikenlo B.C.”.
Art. 2 : De vereniging is gevestigd te Eeklo.
Art. 3 : De vereniging heeft tot doel zijn leden de gelegenheid te geven badminton te
spelen en de sport te promoten in Eeklo en onmiddellijke omgeving.
De vereniging mag eveneens alle andere activiteiten ondernemen die dit doel
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
TITEL 2:

DE LEDEN

Art. 5 : De vereniging telt werkende en niet-werkende leden (ereleden). Alleen de
eerstgenoemden bezitten de volheid van het lidmaatschap.
Het Art. 6 is enkel van toepassing op werkende leden. De niet-werkende
leden, onder benaming van ‘ereleden’, hebben alleen die rechten en
verplichtingen die bepaald worden in Art. 11.
Art. 6 : ( 1 ) Nieuwe leden worden aanvaard door de Raad van Bestuur.
( 2 ) Het aantal werkende leden bedraagt ten minste drie, het maximum aantal
leden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Zolang dat aantal
niet bereikt is moet het lidmaatschap in ieder geval toegekend worden
aan al wie daarom verzoekt en bovendien voldoet aan volgende
voorwaarden :
-

Op het ogenblik van de aanvraag van lidmaatschap minstens de
leeftijd van 9 jaar bereikt hebben. Leden die op het ogenblik van de
eerste aanvraag van lidmaatschap minderjarig zijn moeten een door
hun ouders geschreven en ondertekende toestemming overleggen bij
die aanvraag.

-

Bij de aanvraag van lidmaatschap bereid zijn om het lidgeld en de
VBL bijdrage te betalen.

-

Bij de aanvraag van lidmaatschap zich bereid verklaren de statuten en
het huishoudelijk reglement te aanvaarden en na te leven.

( 3 ) Eens het maximum aantal leden, zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement wordt bereikt kunnen nieuwe leden slechts aanvaard worden a
rato van het wegvallen van eerder aangesloten leden. Al aangesloten
leden hebben dus steeds voorrang op kandidaat leden.
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Art. 7 : Het is elk lid van de vereniging vrij uit de vereniging te treden door het
indienen van zijn ontslag, schriftelijk, bij de Raad van Bestuur.
Art. 8 : Elk lid, dat de door hem verschuldigde bijdragen niet betaalt voor vijftien
januari van ieder jaar, wordt geacht ontslag te nemen. Elk lid dat in die
situatie verkeert verliest vanaf 15 januari het voordeel van Art. 6 ( 3 ) en
moet opnieuw voldoen aan alle voorwaarden van Art. 6 ( 2 ).
Art. 9 : De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met
een meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. Het
lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft onder geen enkel beding
recht op de teruggave van de door hem betaalde bijdragen.
Art 10 : ( 1 ) : Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. De
Algemene vergadering moet zijn uitdrukkelijke goedkeuring verlenen
aan de bedragen zoals ze zijn voorgesteld door de Raad van Bestuur.
( 2 ) : Het lidgeld wordt verhoogd met de VBL bijdrage.
Art 11 : Om het ledenaantal, vernoemd in het huishoudelijk reglement, te berekenen
worden de ereleden niet meegerekend. De ereleden moeten hetzelfde lidgeld
bijdragen dat de werkenden leden betalen. De ereleden zijn niet actief in de
vereniging voor wat betreft het sportieve luik. Wel kunnen zij nog
administratieve taken uitvoeren en kunnen zij zich bij de Algemene
vergadering verkiesbaar stellen voor een functie in de Raad van Bestuur.
TITEL 3 : BESTUUR – RAAD VAN BESTUUR
Art 12 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van zes leden,
onder wie een voorzitter, een secretaris-penningmeester, een uitwisselingsverantwoordelijke, een jeugdverantwoordelijke en twee werkende
bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de algemene
vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.
Art 13 : De bestuurders oefenen hun mandaat zonder vergoeding uit.
Art 14 : ( 1 ) : Om tot bestuurder verkozen te worden moet men aan volgende
voorwaarden voldoen :
Kandidaat bestuurders moeten meerderjarig zijn.
Zij moeten minstens één jaar lid zijn van de vereniging.
( 2 ) : De leden die voldoen aan de voorwaarden in Art 14 ( 1 ) gesteld,
kunnen zich kandidaat stellen tot 7 dagen voor de Algemene
vergadering, de dag van de Algemene vergadering niet meegerekend.
( 3 ) : Men kan niet in de Raad van Bestuur zetelen indien men een
bestuursfunctie heeft in een andere badmintonclub.
Art 15 : ( 1 ) : Bestuurders worden verkozen voor een termijn van drie jaar. Indien
een bestuurder deze termijn, om welke reden ook ( vrijwillig ontslag,
overlijden, afzetten, enz …) niet kan volmaken kiest de Raad van

STATUTEN B. C. EIKENLO

Bestuur een vervanger, die zal zetelen in het bestuur tot de
eerstvolgende algemene verkiezingen.
( 2 ) : De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art 16 : ( 1 ) : De Raad van Bestuur kiest zelf uit zijn leden de verschillende
functionarissen zoals ze in Art 12 zijn opgesomd. Als er uit
verschillende kandidaat voorzitters geen voorzitter verkozen wordt,
dan krijgt de oudste kandidaat voorzitter de functie toegewezen.
( 2 ) : De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of
van twee bestuurders. De oproepingsbrief behelst de agenda,
vastgesteld door de voorzitter na raadpleging van de andere
bestuurders.
( 3 ) : De Raad van Bestuur vergadert minstens vier maal per jaar.
( 4 ) : De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig als minstens de helft
van de bestuurders aanwezig is. Alle besluiten van de Raad worden
genomen met gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist
de stem van de voorzitter.
( 5 ) : Bij afwezigheid van de voorzitter op de Raad van Bestuur neemt de
oudste aanwezige bestuurder de taak van voorzitter op zich voor die
vergadering.
( 6 ) : Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de
voorzitter wordt goedgekeurd.
Het verslag moet ter goedkeuring ondertekend worden door de
voorzitter en één van de andere bestuurders.
( 7 ) : De goedgekeurde verslagen van de vergaderingen, van de Raad van
Bestuur, worden bekend gemaakt op de wijze bepaald in het
huishoudelijk reglement.
Art 17 : ( 1 ) : De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en neemt de dagelijkse
leiding ervan op zich.
( 2 ) : De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen, zonder
uitzondering, van beheer en beschikking, met inbegrip van alle
handels - en bankverrichtingen.
( 3 ) : De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen
aan één of meerdere van zijn leden.
Andere leden kunnen slechts een schriftelijke volmacht ontvangen
voor een duidelijk omschreven opdracht, die bovendien in tijd moet
beperkt zijn.
( 4 ) : De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.
In het huishoudelijk reglement worden de functies van de
verschillende bestuurders omschreven.
Verder omvat het reglement alle regels nodig voor het vlot
functioneren van de vereniging en voor het vervullen van het doel in
Art 3 vooropgesteld.
( 5 ) : De Raad van Bestuur heeft de residuaire bevoegdheid.
TITEL 4 : DE ALGEMENE VERGADERING
Art 18 : De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Een lid mag zich echter door
een ander lid laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht die bij het
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begin van de vergadering aan de voorzitter van de vergadering wordt
overgelegd.
Geen vertegenwoordiger mag over meer dan één volmacht beschikken.
Minderjarige leden hebben geen stemrecht.
Art 19 : ( 1 ) : De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de
Raad van Bestuur of door de voorzitter aangewezen bestuurder.
( 2 ) : De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
Art 20 : ( 1 ) : Ieder meerderjarig lid beschikt over één stem.
( 2 ) : Stemming over personen zijn altijd geheim.
Art 21 : De algemene vergadering is bevoegd voor:
Statutenwijziging.
Het benoemen en afzetten van de bestuurders.
Het goedkeuren van het lidgeld zoals het door de Raad van Bestuur is
voorgesteld.
Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement.
Het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen.
De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
De uitsluiting van leden.
Art 22 : ( 1 ) : Algemene vergaderingen worden gehouden telkens de
omstandigheden dit vereisen en in elk geval als één tiende van de
meerderjarige leden daarom verzoekt.
( 2 ) : De oproepingen voor de algemene vergaderingengebeuren schriftelijk
en kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening van de
voorzitter, van twee bestuurders of van één tiende van de
meerderjarige leden.
De oproepingen worden verstuurd per gewone post of aan de persoon
afgegeven ten laatste tien dagen voor de vergadering.
( 3 ) : De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en bevat de agenda.
Deze wordt bepaald door de Raad van Bestuur, maar één twintigste
van de meerderjarige leden hebben het recht punten op de agenda te
brengen.
De algemene vergadering kan ook geldige besluiten nemen buiten de
agenda, tenzij de Raad van Bestuur zich daartegen verzet.
Art 23 : ( 1 ) : Om geldige besluiten te kunnen nemen moet tenminste één vijfde van
de stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de vergadering.
Ook moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn.
( 2 ) : Worden deze quota niet bereikt dan wordt een nieuwe algemene
vergadering belegd volgens de procedure van Art 22 ( 2 ) en ( 3 ).
Deze nieuwe vergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het
aantal aanwezige leden, of bestuurders.
Art 24 : ( 1 ) : In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten
nemen met volstrekte meerderheid van stemmen.
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( 2 ) : Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of
vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden met een
meerderheid van twee derden van de stemmen.
Art 25 : Besluiten van de algemene vergadering kunnen, indien het belang van de
vereniging dit vereist, opgeschort worden door de Raad van Bestuur.
In dit geval roept de Raad van Bestuur een nieuwe vergadering bijeen die
binnen de drie weken moet plaatshebben en die een geldig eindbesluit kan
nemen volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Art 24 ( 2 ) blijft ook in dit geval van toepassing.
Art 26 : ( 1 ) : Van elke vergadering wordt en verslag opgemaakt, goedgekeurd door
de voorzitter. Het verslag moet ter goedkeuring ondertekend worden
door de voorzitter en één van de andere bestuurders.
( 2 ) : De goedgekeurde verslagen van de algemene vergadering worden
bekendgemaakt op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.
TITEL 5 : FINANCIEEL BELEID
Art 27 : ( 1 ) : Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december.
( 2 ) : Rekeningen en begrotingen worden, na toelichting van de secretarispenningmeester, ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene
vergadering.
TITEL 6 : ONTBINDING EN VEREFFENING
Art 28 : Tot ontbinding kan slechts besloten worden door de algemene vergadering
waarop de helft van alle stemgerechtigde leden en de helft van de bestuurders
aanwezig zijn.
Als niet de helft van de leden aanwezig is geldt de procedure van Art 23 ( 2 ).
Bovendien moet er een twee derden meerderheid van de stemmen zijn.
Art 29 : Welke ook de oorzaak van de ontbinding van de vereniging is, de
bestemming van de netto activa wordt altijd bepaald door de algemene
vergadering die de ontbinding uitspreekt.
TITEL 7 : ALGEMENE BEPALINGEN
Art 30 : De voertaal op alle vergaderingen, zowel de algemene als die van de Raad
van Bestuur, is het Nederlands.
Art 31 : De artikelen 1, 2 en 27 ( 2 ) zijn onder geen enkel beding voor herziening
vatbaar.
Art 32 : De statuten kunnen niet geheel en evenmin ten dele geschorst worden.
Art 33 : Besluiten van de Raad van Bestuur of van de algemene vergadering die tegen
de Belgische of Europese wetgeving en / of reglementering ingaan hebben
geen enkele gelding.
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Aldus aangenomen met gewone meerderheid van stemmen op de stichtingsvergadering
gehouden te Eeklo op 14 maart 1992.
Van deze akte werden 7 oorspronkelijke exemplaren ondertekend door de in aanhef
genoemde stichters.
Op de algemene vergadering van 31 maart 2000, is één exemplaar door de huidige Raad van
Bestuur ondertekend ter kennisname, en heeft elk bestuurslid een kopie van dit exemplaar
ontvangen.

