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OLVE BADMINTONCLUB V.Z.W.
STATUTEN
Tussen ondergetekenden:
-

Jean-Pierre Colijn, drukker, wonende te Wilrijk, Garden Citylaan 58;
Lieven De Mulder, bediende, wonende te Edegem, Rotenaard 70;
Koen De Vries, industrieel ingenieur, wonende te Hove, Merellaan 9;
Ronald Lefebvre, industrieel ingenieur, wonende te Deurne, Ruggeveldlaan 780;
André Mens, leraar, wonende te Edegem, Lourdeslaan 104;
Peter Rijcken, bediende, wonende te Brasschaat, Den Aard 39;
Agnes Van Elsacker, huisvrouw, wonende te Edegem, P.Van den Bemdenlaan 39;
Nelly Van Hal, huisvrouw, wonende te Antwerpen, Dolfijnstraat 63;

allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, en
waarvan de statuten aldus opgesteld zijn:

Artikel 1.
De vereniging heeft als benaming "Olve Badminton Club", afgekort "OLVE B.C." en behoort tot de sportgroep
van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege gevestigd te Edegem.
Artikel 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 2650 Edegem, Gerard De Cremerstraat 22, gerechtelijk
arrondissement Kontich. Hij kan naar een andere plaats van de agglomeratie overgebracht worden op
beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 3.
De vereniging heeft als doel: het beoefenen van de badmintonsport in al zijn aspecten.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en kan
haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige bedrijvigheid.
Artikel 4.
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toetredende leden. Het minimum aantal van de
effectieve leden moet minstens drie bedragen. Onverminderd de bepalingen van artikel 10 en volgende,
hebben de effectieve leden en de toetredende leden dezelfde rechten.
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Artikel 5.
Effectieve leden zijn :
1° de verschijnenden bij onderhavige akte;
2° elke toetredend lid dat, door twee effectieve leden voorgesteld, aanvaard wordt als effectief lid door
beslissing van de algemene vergadering met een meerderheid van twee derden der aanwezige
leden.
Artikel 6.
De kandidaat die wenst opgenomen te worden als toetredend lid, moet hiertoe schriftelijke aanvraag bij de
raad van bestuur indienen. Op zijn eerstvolgende vergadering zal de raad hierover beraadslagen en beslissen
bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen, is
de stem van de voorzitter beslissend.
Kunnen aanvaard worden als toetredend lid :
alle leden van "Sport Club O.L.V.E.";
alle studenten van de gemeenschap van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege van Edegem,
alsook hun familieleden en hun toekomende familieleden;
alle afstammelingen van de hierboven genoemden, alsook hun vrienden en kennissen;
tevens alle sympathisanten van het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege van Edegem.
De beslissing van de raad van bestuur moet niet gemotiveerd zijn. Er bestaat hiertegen geen beroep.
Artikel 7.
Het staat de effectieve en toetredende leden vrij op elk tijdstip hun ontslag te nemen, mits de raad van bestuur
hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
Is geacht ontslagnemend te zijn het effectief of toetredend lid dat in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen,
binnen de maand waarin hij hiertoe per brief werd aangezegd.
De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan slechts met een meerderheid van twee derden van de
aanwezigen in de algemene vergadering uitgesproken worden.
Artikel 8.
Het ontslaggevend of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het
maatschappelijk fonds.
Artikel 9.
De effectieve en toetredende leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de raad van
bestuur vastgesteld wordt en niet hoger mag zijn dan 250 Euro, cumulatief.
De effectieve leden en de toetredende leden van de vereniging zijn verplicht:
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-

de statuten en het reglement van inwendige orde van de vereniging alsook de besluiten van
haar organen na te leven.
de belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden.

Artikel 10.
De algemene vergadering is uit alle effectieve leden samengesteld. Zij bezit de macht tot wijziging van de
statuten, tot benoeming en afzetting van de bestuurders en commissarissen, tot goedkeuring van de begroting
en van de jaarlijkse rekeningen en tot uitoefening van alle andere machten op grond van de wet of
onderhavige statuten.
Artikel 11.
De raad van bestuur zorgt voor de bijeenroepingen, die per gewone brief of per e-mail aan ieder effectief lid
gezonden worden, minstens acht dagen voor de vergadering. De agenda is in de bijeenroeping vermeld.
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register.
Derden die een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of een afschrift van de notulen van
de algemene vergadering te vragen.
Alle effectieve leden kunnen, na afspraak, op de zetel van de vereniging het register van de effectieve
leden raadplegen, alsook de notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van
bestuur, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Artikel 12.
Alle effectieve leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. De beslissingen van de algemene vergadering
worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behoudens waarbij de wet of de
statuten er anders over beslissen. In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
Artikel 13.
Om geldig te beslissen omtrent de wijziging der statuten, moet de algemene vergadering de bepalingen van
de artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 in acht nemen.
Artikel 14.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, minstens uit vijf bestuurders samengesteld, allen
effectieve leden, benoemd voor de duur van ten hoogste twee jaar door de algemene vergadering van de
effectieve leden en die te alle tijde door haar kunnen afgezet worden. Zij zijn herkiesbaar, voor de helft van het
aantal, voor de eerste maal na twee jaar. De kandidaten welke voor de eerste maal na twee jaar moeten
herkozen worden, worden bij lottrekking aangeduid.

3

Laatste versie: 2004

Artikel 15.
De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun
verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.
Artikel 16.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Artikel 17.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroepingen. Hij mag slechts geldig beslissingen nemen, indien de
meerderheid zijner leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen; die van de voorzitter is beslissend. De beslissingen van de raad van bestuur worden in notulen
opgenomen en ingeschreven in een bijzonder register.
Artikel 18.
De raad van bestuur heeft de meest volstrekte macht voor het stellen van alle daden van bestuur of van
beschikkingen die de vereniging aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle daden die niet
uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op grond van de wet of van deze statuten.
Hij bezit namelijk de macht om uit eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die, krachtens artikel 3 van
deze statuten, tot het maatschappelijk doel behoren.
Hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen, en daarvan kwijtschrift geven of eisen; alle
inbewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of
vervreemden, alsook in huur geven of nemen, zelfs voor langer dan negen jaar; alle officiële en private
subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen;
alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten; alle leningen aangaan, met of zonder
waarborg; de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alle leningen en voorschotten
met beding van dadelijke uitwinning aangaan en toestaan; alle rechten uit verbintenissen of alle zakelijke
rechten verzaken alsook alle zakelijke of persoonlijke zekerheidstellingen; handlichting geven voor af- of
nabetaling van alle geprivilegieerde of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen of
andere verhinderingen; pleiten, zowel als eiser of als verweerder, voor alle rechtsmachten en alle vonnissen
uitvoeren of doen uitvoeren; dadingen aangaan, compromissen sluiten.
Het is eveneens de raad die, op eigen hand of op afvaardiging, alle agenten, bedienden of personeelsleden
van de vereniging benoemt of ontlast en hun taken en bezoldiging vaststelt.
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Artikel 19.
De raad kan het dagelijks beheer van de vereniging afvaardigen, samen met het gebruik van de
maatschappelijke handtekening voor dat bestuur, aan een tussen zijn leden gekozen afgevaardigd bestuurder
en wiens macht alsook eventuele bezoldiging door de raad vastgesteld worden.
Hij kan eveneens alle bijzondere machten verlenen aan alle lasthebbers zijner keuze.
Artikel 20.
De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende partij, worden in naam van de vereniging door
de raad van bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van een hiertoe
afgevaardigd bestuurder.
Artikel 21.
Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, alle machten en lastgevingen, alle afzettingen van agenten,
bedienden en loontrekkenden van de vereniging, bij ontstentenis van een door een bijzondere beslissing van
de raad van bestuur gegeven lastgeving, worden door de voorzitter getekend, die tegenover derden geen
rechtvaardiging zal moeten geven van een voorgaande beslissing van de raad.
Artikel 22.
Ieder jaar, op datum van 31 december, en voor de eerste maal op 31 december 1986, worden de rekeningen
van het afgelopen dienstjaar gesloten en de begroting van het volgend dienstjaar opgesteld. Beiden worden
aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Artikel 23.
De algemene vergadering zorgt voor de aanstelling van twee commissarissen gelast met het toezicht over de
rekeningen en het indienen van een jaarverslag. Zij worden voor de duur van twee jaar benoemd en zijn
alternerend herkiesbaar.
Bij de oprichting van de vereniging wordt één van beiden, bij loting, herkiesbaar na 1 jaar.
Artikel 24.
In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars,
stelt hun machten vast en beslist aangaande de bestemming van het netto aktief. Die bestemming moet op
verplichte wijze gedaan worden ten voordele van een opvolgende vereniging, zo deze door de Sport Club
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege, zoals vermeld in artikel 1, aanvaard wordt; zo niet dient het netto
aktief te worden overgedragen aan het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege te Edegem, zelf.
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Artikel 25.
Worden voor het eerste jaar als bestuurder benoemd:
-

Jean-Pierre Colijn, drukker, wonende te Wilrijk, Garden Citylaan 58;
Lieven De Mulder, bediende, wonende te Edegem, Rotenaard 70;
Koen De Vries, industrieel ingenieur, wonende te Hove, Merellaan 9;
Ronald Lefebvre, industrieel ingenieur, wonende te Deurne, Ruggeveldlaan 780;
André Mens, leraar, wonende te Edegem, Lourdeslaan 104;
Peter Rijcken, bediende, wonende te Brasschaat, Den Aard 39;
Agnes Van Elsacker, huisvrouw, wonende te Edegem, P.Van den Bemdenlaan 39;
Nelly Van Hal, huisvrouw, wonende te Antwerpen, Dolfijnstraat 63;

die aanvaarden:
Gedaan te Edegem op 12 december 1985

(get.) J.P.Colijn

(get.) L.De Mulder

(get.) K.De Vries

(get.) R.Lefebvre

(get.) A.Mens

(get.) P.Rijcken

(get.) A.Van Elsacker

(get.) N.Van Hal
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