"SCHAAKKRING BRASSCHAAT"
Afgekort “SK BRASSCHAAT”
Vereniging zonder Winstoogmerk
te (2930) Brasschaat, Augustijnslei 130 bus 5
___________________________________________________________
OPRICHTING
___________________________________________________________
PREAMBULE
Op 3 maart 1983 hebben de Heren Van der Schoepen Wilfried,
Termonia Etienne, Leyssen Frans, Maes Viktor, Stoffelen
Edward, Van Cauwelaert L., en Bellens Ivo
zich verenigd om een schaakclub op te richten te Brasschaat.
Zo ontstond de feitelijke vereniging “Schaakkring Brasschaat”,
aangesloten bij de Koninklijke Belgische Schaakbond (K.B.S.B.)
onder het lidnummer 174.
Gelet op onder meer de verdere uitbouw en professionalisering van
de club en het jaarlijks organiseren van het “Open Brasschaat”
tornooi, werd de tijd rijp geacht om de feitelijke vereniging om
te vormen in een vereniging zonder winstoogmerk.

-----------------------------------------------------------

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN
te
1.
De
Heer
BECKERS
Paul,(RR.nr.49.09.23-331.71),geboren
Borgerhout op 23/09/1949, van Belgische nationaliteit, wonende te
(2930) Brasschaat, Augustijnslei 130.
2. De Heer VERLINDEN Willem,(RR.nr. 54.12.13-045.07), geboren te
Mechelen op 13/12/1954,van Belgische nationaliteit, wonende te
(2930) Brasschaat, Braam 17 .
3. De Heer LAPORTE Leopold,(RR.nr. 52.09.19-123.74), geboren te
St.-Truiden op 19/09/1952, van Belgische nationaliteit, wonende te
(2180) Antwerpen, Markt 21.
4. De Heer VAN CAMP Koen,(RR.nr.59.12.22-247.28), geboren te
Brasschaat op 22/12/1959, van Belgische nationaliteit, wonende te
(2990) Wustwezel, Zavelstraat, 41 .
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5. De Heer LEENAERTS Patrick,(RR.nr.60.02.17-217.62), geboren te
Brasschaat op 17/02/1960, van Belgische nationaliteit, wonende te
(2930) Brasschaat, Lage Kaart, 597.
6. De Heer HELLEMANS Filip,(RR.nr. 73.12.23- 099.52), geboren te
Brasschaat op 23 december 1973, van Belgische nationaliteit,
wonende te (9100) Sint-Niklaas, Hoge Heerweg 14 B.

Wordt overeengekomen wat volgt:
Ondergetekende partijen wensen de statuten van deze vereniging
zonder winstoogmerk (V.Z.W.) als volgt vast te stellen, die zij
verklaren op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen
zonder
winstoogmerk,
de
internationale
verenigingen
zonder
winstoogmerk en de stichtingen.
----------------------------------------------------------STATUTEN
TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
ARTIKEL 1.- Naam
1.1. De vereniging draagt de naam "SCHAAKKRING BRASSCHAAT",
afgekort “SK BRASSCHAAT”.
1.2. Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam
vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk”, of “V.Z.W.”
1.3. De vereniging is verbonden met volgende overkoepelende
organisaties: Schaakliga Antwerpen VZW, Vlaamse Schaakfederatie
VZW, Koninklijke Belgische Schaakbond VZW. De vereniging bevestigt
te zullen werken conform de richtlijnen van de overkoepelende
organisaties. De vereniging erkent de bevoegdheid van voormelde
overkoepelende organisaties om leden uit te sluiten.
ARTIKEL 2.- Zetel
2.1. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te
(2930) Brasschaat, Augustijnslei 130 bus 5, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
De uitbatingszetel (clublokaal) is gevestigd te (2930) Brasschaat,
Door Verstraetelei 50.
2.2. De zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats
binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bij besluit van
de raad van bestuur.
Dit besluit moet binnen de maand
bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2.3. De raad van bestuur kan kantoren en filialen oprichten waar
hij dit nuttig zou achten.
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ARTIKEL 3.- Doel
3.1. De vereniging heeft tot doel:
a) het bevorderen van het schaakspel in de meest uitgebreide zin
van het woord.
b) het promoten, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van
schaakevenementen, zoals interclubwedstrijden, tornooien, stages
enzovoort.
c)
het
organiseren
en
geven
van
schaakinitiatieen
meestercursussen, ten behoeve van éénieder.
d) het verzamelen en doorgeven van informatie allerhande aangaande
schaken, dit alles op nationaal en internationaal vlak.
e) het bewerkstelligen van contacten in de schaakwereld.
f) de verspreiding van publiciteitsmateriaal, folders, videoopnamen, en alle geluidsdragers en beelddragers op het vlak van
schaken.
g) het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de
verwezenlijking van al deze gestelde doeleinden.
De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit
doel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
3.2. De vereniging kan op bijkomende wijze handelsdaden stellen,
doch enkel voor zaken waarvan de opbrengst uitsluitend wordt
besteed aan de verwezenlijking van haar doel.
Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig
of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, in
eigendom te houden of er het gebruik van te hebben.
ARTIKEL 4.- Duur
4.1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
allen tijde ontbonden worden.

Zij kan te

TITEL II.– LEDEN EN BIJDRAGE
ARTIKEL 5.- Leden
5.1. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden,
toegetreden leden, ereleden, jeugdleden en bijleden. In het
algemeen reglement (hierna genoemd: reglement van SK Brasschaat)
wordt de aard van het lidmaatschap vastgelegd. Bij aanvang van het
lidmaatschap heeft elk lid de hoedanigheid van toegetreden lid.
5.2. Het maximum aantal leden is onbeperkt.
Het aantal van de
effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan vijf.
5.3. De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt bij
overlijden. Indien het aantal leden daalt tot minder dan vijf,
wordt de vereniging ontbonden.
5.4. Er wordt een ledenregister van de effectieve leden opgesteld
dat wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging.
5.4. Kopie van de gewijzigde ledenlijst dient binnen één maand te
rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten te
worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,
voor zover er wijzigingen in het ledenbestand zijn opgetreden.
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5.5. De leden verplichten zich door het enkele feit van toetreding
tot de vereniging haar bindende richtlijnen na te leven. Bindende
richtlijnen bevatten tevens de wijze van toezicht en de mogelijke
sanctionering in geval van overtreding.
5.6. Diegene, die lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating
schriftelijk te richten aan het bestuur hetgeen zijn instemming
met het doel en de statuten van de vereniging impliceert.
Aanvaarding van de statuten sluit aanvaarding van het reglement
van SK Brasschaat in.
5.7. Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder die door het
bestuur als zodanig wordt toegelaten.
ARTIKEL 6.- Effectieve leden
6.1. De effectieve leden zijn:
a) de ondertekenaars van onderhavige akte;
b) de toegetreden leden die minstens één volledig kalenderjaar lid
zijn van de club, en die op voorstel van ten minste twee
effectieve leden als effectief lid worden aanvaard, bij besluit
van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van
twee/derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden.
6.2. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene
Vergadering.
ARTIKEL 7.- Toegetreden leden
7.1. Eenieder die toegetreden lid wenst te worden, moet een
aanvraag indienen bij de raad van bestuur.
7.2. De kandidatuur wordt voorgelegd aan een toelatings-commissie,
opgericht door de raad van bestuur. Ze wordt aangeplakt gedurende
acht dagen in de lokalen van de vereniging.
7.3. De toelatingscommissie onderzoekt de kandidaturen der nieuwe
leden. De kandidaat-leden zullen dienen te bewijzen dat zij
voldoende interesse hebben in het lidmaatschap van de vereniging.
7.4. De toelatingscommissie onderzoekt de kandidaatstelling
tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst.
7.5. Tegen de beslissing van de toelatingscommissie, die niet
gemotiveerd moet zijn, is geen beroep mogelijk.
De beslissing
wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht.
7.6. Het kandidaat-lid dat niet werd aangenomen, kan zich slechts
één jaar na de datum van de beslissing, opnieuw kandidaat stellen.
ARTIKEL 8.- Uittreding en uitsluiting
8.1. Elk lid kan te allen tijde, mits een opzegtermijn van
vijftien dagen, uit de vereniging treden, doch enkel indien het
lid de opeisbaar geworden jaarlijkse bijdrage heeft betaald. Het
ontslag dient schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de
raad van bestuur.
8.2. Indien een lid zijn lidmaatschap opzegt tijdens een algemene
vergadering, waarin een voor hem onaanvaardbare bindende richtlijn
wordt genomen, eindigt zijn lidmaatschap op datum van de bedoelde
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vergadering. Hij blijft echter gehouden tot de naleving van zijn
financiële verplichtingen tijdens het lopende dienstjaar.
8.3. De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan
slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een
meerderheid van twee/derden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
8.4. Behoudens de aanstelling van een andere instantie, is de raad
van bestuur bevoegd tot het toezicht op de naleving van de
richtlijnen en de sanctionering van de overtredingen.
8.5. De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware
overtreding van de statuten of van de normen van eer en
welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de
beslissing van de algemene vergadering.
8.6. Alvorens tot sanctionering over te gaan, zal de raad van
bestuur de overtreder ter verantwoording horen of althans
oproepen.
8.7. Een effectief of toegetreden lid dat de door hem
verschuldigde bijdrage niet heeft betaald binnen de maand na de
herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd
toegezonden door de raad van bestuur, wordt evenwel geacht zelf
ontslag te nemen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid
verleend om alle lidmaatschapsrechten van zulk lid vanaf dat
ogenblik op te schorten, in afwachting van de bevestiging van
ontslag of de formele uitsluiting die zal plaatsvinden bij de
eerstvolgende algemene vergadering.
8.8. Tegen elke sanctie is beroep mogelijk bij de algemene
vergadering, die in laatste instantie beslist.
ARTIKEL 9.- Bijdrage
9.1. De effectieve en toegetreden leden betalen dezelfde
jaarlijkse bijdrage.
De jaarlijkse bijdrage van de ereleden,
jeugdleden en bijleden verschilt van die van de effectieve en
toegetreden leden.
9.2. Het bedrag van de bijdrage en de uiterste betaaldatum worden
jaarlijks bepaald door de raad van bestuur. Door het betalen van
de bijdrage bewijst men zijn lidmaatschap.
9.3. Deze jaarlijkse bijdrage mag niet méér bedragen dan
tweehonderd vijftig euro (250,00 €).
ARTIKEL 10.- Ontslag, uitsluiting
10.1. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft
geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave
vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor
geleverde prestaties.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de
rechthebbenden van een overleden lid.
10.2. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden
van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de
rekeningen van de vereniging, noch zegels laten leggen of een
boedelbeschrijving vorderen.
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ARTIKEL 11.- Ereleden, jeugdleden en bijleden
11.1. De raad van bestuur kan, op de door haar te bepalen
voorwaarden, aan bepaalde personen de titel van erelid van de
vereniging toekennen.
11.2. De raad van bestuur legt in het reglement van SK Brasschaat
de aard van het lidmaatschap vast aangaande jeugdleden en
bijleden.
ARTIKEL 12.- Recht op inzage
12.1. Zowel de effectieve leden als de toegetreden leden van de
vereniging, ongeacht of zij als bestuurslid werkzaam zijn, hebben
recht op inzage, binnen een redelijke termijn na schriftelijke
aanvraag aan de raad van bestuur, van:
(a) het ledenregister;
(b) alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en
van de raad van bestuur;
(c) alle notulen en beslissingen van de personen al dan niet met
een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan
een mandaat bekleden;
(d) alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
TITEL III.- DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 13.- Samenstelling
13.1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve
leden en jeugdleden vanaf 16 jaar op datum van de algemene
vergadering.
13.2. Toegetreden leden, ereleden, bijleden en jeugdleden onder de
16 jaar zijn op de vergadering toegelaten, doch hebben geen
stemrecht.
ARTIKEL 14.- Bevoegdheden
14.1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de
vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de
wet en door onderhavige statuten.
14.2. Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:
a) de wijziging van de statuten;
b) de benoeming en afzetting van bestuurders, van leden van de
toelatingscommissie en van commissarissen;
c) de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
d) de ontbinding van de vereniging;
e) de uitsluiting van leden;
f) het bepalen van de bezoldigingen;
g) de kwijting aan bestuurders en/of commissarissen;
h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een
sociaal oogmerk.
ARTIKEL 15.- Jaarvergadering
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15.1. De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, vindt
plaats elk jaar op de eerste vrijdag van de maand september om
twintig uur (20.00u).
15.2. Behalve de jaarvergadering, kan op ieder ogenblik door een
beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens
één/vijfde van de effectieve leden, een buitengewone of bijzondere
algemene vergadering worden bijeengeroepen.
Iedere buitengewone
of bijzondere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de
plaats vermeld in de oproeping.
15.3. Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.
ARTIKEL 16.- Bijeenroeping
16.1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad
van bestuur bij gewone brief of per email, minstens dertig dagen
vóór de vergadering aan elk lid verstuurd.
16.2. De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht. Ieder
voorstel dat ondertekend is door één/twintigste van de effectieve
leden moet op de agenda worden geplaatst.
16.3. De vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten
over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, behalve wanneer
alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij met
éénparigheid van stemmen akkoord gaan om de agenda uit te breiden.
ARTIKEL 17.- Vertegenwoordiging bij volmacht
17.1. Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te
wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber
die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging door middel
van een schriftelijke volmacht.
ARTIKEL 18.- Bureau
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste van de
aanwezige bestuurders.
18.2. De algemene vergadering duidt minstens één stemopnemer aan.
18.3. De algemene vergadering duidt minstens één commissaris aan,
onder de leden. Hij houdt toezicht op de rekeningen en uitgaven
van de vereniging.

ARTIKEL 19.- Gelijk stemrecht
19.1. Op de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een
gelijk stemrecht.
ARTIKEL 20.- Quorum
20.1.
De
gewone
besluiten
worden
genomen
bij
eenvoudige
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of
in onderhavige statuten.

7

20.2. Voor de aanvaarding van effectieve leden en voor de
uitsluiting van effectieve of toegetreden leden is een meerderheid
vereist van twee/derden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
20.3. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste twee
derden van de effectieve leden is vereist voor:
a) een statutenwijziging. Deze kan alleen worden aangenomen met
een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
b) een wijziging van het statutaire doel. Deze kan alleen worden
aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
c) de (vrijwillige) ontbinding van de vereniging. Deze kan alleen
worden uitgesproken met een meerderheid van vier/ vijfden van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
20.4. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden niet als negatieve
stemmen.
20.5. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of
van de bestuurder die hem vervangt, de doorslag.
ARTIKEL 21.- Notulen
21.1. De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven
in het register van de notulen en worden ondertekend door de
voorzitter en een bestuurder.
Dit register wordt bewaard op de
zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage
kunnen van nemen, zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten.
21.2. Alle leden of derden, die van een belang doen blijken,
kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.
21.3. Iedere wijziging van de statuten, wijziging van het
statutair doel, benoemingen en ontslagen van bestuursleden en de
toetreding en uittreding van de effectieve leden, moet binnen de
maand van haar dagtekening worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel en worden bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL IV.- BESTUUR
ARTIKEL 22.- Raad van bestuur
22.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit minstens vijf leden, gekozen onder de effectieve
leden door de algemene vergadering, voor een termijn van twee
jaar.
22.2. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen
aan hun mandaat.
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22.3. Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun mandaat en
eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en
verlies van het lidmaatschap.
22.4. Ieder effectief lid kan zich kandidaat stellen. Het indienen
van een kandidatuur dient schriftelijk te gebeuren gericht aan de
voorzitter of de secretaris ten laatste 14 dagen vóór de dag van
de algemene vergadering. De lijst met de kandidaten wordt ter
inzage in het clublokaal uitgehangen.
22.5. De raad van bestuur kan, bij monde van de voorzitter en
rekening
houdend
met
de
ingediende
kandidaturen,
op
de
jaarvergadering een nieuwe raad van bestuur voor het volgende jaar
voorstellen, dat bij gewone meerderheid door de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden kan goedgekeurd worden. De
goedkeuring betreft het voltallige college.
22.6. Wanneer het aantal kandidaten voor de nieuwe raad van
bestuur kleiner of gelijk is aan negen, worden de kandidaten
geacht verkozen te zijn.
22.7. Tot de verkiezing van de voorzitter is het in leeftijd
oudste bestuurslid voorzitter ad interim. Het college duidt onder
zijn voorzitterschap tijdens een bestuursvergadering onmiddellijk
na de verkiezing uit de verkozen bestuursleden een voorzitter aan.
De functies van de andere verkozen bestuursleden worden door het
bestuur zo snel mogelijk toegekend.
ARTIKEL 23.- Vacature
23.1. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een
voorlopige bestuurder door de algemene vergadering benoemd die
tijdelijk het opengevallen mandaat van de bestuurder die hij
vervangt, waarneemt.
23.2. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
ARTIKEL 24.- Samenstelling
24.1. De raad van bestuur kiest onder zijn effectieve leden
minstens een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester.
24.2. Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak
waargenomen door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door
de oudste der aanwezige bestuurders.

24.3. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter
of twee bestuurders.
De oproepingsbrief behelst de agenda,
vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuursleden
en dient minstens zeven dagen voor de vergadering verzonden te
worden.
24.4. De raad van bestuur kan slechts besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig is.
24.5. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter,
of van diegene die hem vervangt, de doorslag.
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24.6. Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven
worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden
voorgelegd,
worden
door
de
voorzitter
en
de
secretaris
ondertekend.
ARTIKEL 25.- Dagelijks bestuur
25.1. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij
heeft de meest uitgebreide bevoegdheden.
25.2. De raad van bestuur kan alle rechtshandelingen stellen en
alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking
van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen
die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig
zijn met de wet.
ARTIKEL 26.- Externe vertegenwoordiging
26.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de
vereniging in alle handelingen in en buiten rechte.
26.2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van
de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten
rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en één
bestuurder of door drie bestuurders, die telkens gezamenlijk
handelen.
26.3. De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging
vertegenwoordigen
kunnen
gevolmachtigden
van
de
vereniging
aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
ARTIKEL 27.- Bestuurdersaansprakelijkheid, bezoldiging
27.1. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting
aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Hun
aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven
opdracht.
27.2. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
ARTIKEL 28.- Comités
28.1. Door de raad van bestuur kan eveneens een orgaan van
dagelijks bestuur worden opgericht.
28.2.
Dit
orgaan
kan
desgevallend
worden
opgesplitst
in
verschillende comités en is afhankelijk van de noodwendigheden van
de vereniging.
28.3. De raad van bestuur benoemt de leden van dit orgaan. De
leden kunnen zowel bestuurders als niet bestuurders zijn. Zij
kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
28.4. De raad van bestuur bepaalt eveneens de wijze van
ambtsbeëindiging en afzetting van deze personen, alsook de omvang
van hun bevoegdheden.
28.5. Het dagelijks bestuur zorgt voor de goede werking van de
vereniging.
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TITEL V.- BEGROTING EN REKENINGEN
ARTIKEL 29.- Boekjaar
29.1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot dertig
juni van ieder jaar.
29.2. Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van
bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en wordt de
jaarrekening opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende
boekjaar. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering
onderworpen.
29.3. De jaarrekening en de begroting worden ten minste acht dagen
vóór de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve
leden, die alsdan inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van
al de bescheiden waarop deze jaarrekening en begroting gesteund
zijn.
29.4. De jaarrekening wordt opgesteld op grond van hoger vermelde
boekhouding.
29.5. De jaarrekening moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de algemene vergadering binnen een termijn van zes maanden na
afsluiting van het boekjaar.
29.6. De vereniging legt haar jaarrekening neer ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar
de zetel van de vereniging is gevestigd.
ARTIKEL 30.- Bestemming baten
30.1. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en
kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere
wijze aan de leden worden uitgekeerd.
TITEL VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 31.- Ontbinding
31.1. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of
het uittreden van een lid, in zoverre het aantal effectieve leden
daardoor niet minder dan vijf bedraagt.
31.2. De vereniging kan voortijdig ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering, met een meerderheid van
vier/vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
effectieve leden, of door een gerechtelijke beslissing.
31.3. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene
vergadering, en bij gebreke daarvan, door de rechtbank, één of
meer vereffenaars benoemd onder de opschortende voorwaarde van
homologatie door de Rechtbank van Koophandel, hun bevoegdheid
bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de
tegeldemaking van de goederen vastgesteld.
ARTIKEL 32.- bestemming liquidatiesaldo
32.1. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van
de schulden, van de vereniging worden overgedragen aan een
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vereniging, stichting of instituut met een gelijkaardig of verwant
doel als de huidige vereniging.
32.2. De keuze van de bestemming van het netto-actief ligt bij de
algemene vergadering.
TITEL VII.- VARIA
ARTIKEL 33.- Aanvullend recht
33.1.
Voor
alles
waarvoor
in
onderhavige
statuten
niet
uitdrukkelijk is voorzien, wordt verwezen naar de Wet van 27 juni
1921, gewijzigd bij Wet van 2 mei 2002, en de gebruiken inzake
verenigingen zonder winstoogmerk.
----------------------------------------------------------BIJZONDERE BEPALINGEN
A. Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de
oprichting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen met
eenparigheid van stemmen:
- het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
- worden aangesteld tot bestuurder voor een termijn van twee jaar,
ingaand op heden:
1. De Heer BECKERS Paul, voornoemd;
2. De Heer VERLINDEN Willem, voornoemd;
3. De Heer LAPORTE Leopold, voornoemd;
4. De Heer VAN CAMP Koen, voornoemd;
5. De Heer LEENAERTS Patrick, voornoemd.
Allen hier aanwezig en die het hen toegekende mandaat verklaren te
aanvaarden.
B. De aangeduide bestuurders zijn vervolgens bijeengekomen in raad
van bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen aangeduid als:
1) voorzitter van de raad van bestuur: de Heer BECKERS Paul;
2) ondervoorzitter: de Heer LEENAERTS Patrick
3) penningmeester: de Heer VAN CAMP Koen;
4) secretaris: de Heer LAPORTE Leopold
----------------------------------------------------------Opgemaakt in zesvoud te Brasschaat, op 14 december 2007.
Namen + Handtekeningen:
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