Statuten Badmintonclub Netedroppers II Westerlo :

FEITELIJKE VERENIGING
Badmintonclub Netedroppers II Westerlo

Titel I : Omschrijving van de vereniging
Titel II: Leden
Titel III: Bestuur
Titel IV: Algemene Vergadering
Titel V: Problemen binnen de vereniging

Tussen de ondergetekenden (d.i. stichtende leden) :
Inge Beyers, Bosbesstraat 27, 2260 Westerlo
Erwin Peeters, Armand Toremansstraat 11, 2200 Herentals
Herman Draulans, Biezenstraat 46, 2260 Westerlo
werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.
De ondergetekende stichtende leden zetten de facto de badmintonactiviteiten voort van de feitelijke
vereniging (tot op heden echter steeds zonder statuten, algemene vergadering of bestuursverkiezing
gebleven) met dezelfde naam, dezelfde speellocatie, dezelfde bankrekening BE12 7785 9766 9292,
dezelfde toegetreden leden, enz…

Titel I: Omschrijving van de vereniging
Artikel 1
1.1 De officiële naam van de vereniging luidt als volgt : ‘”Netedroppers II Westerlo”. In de
dagdagelijkse werking kan die naam verkort worden tot bvb. Netedroppers.
1.2 De vereniging is niet verbonden met een overkoepelende nationale of regionale organisatie.

Artikel 2
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3
De vereniging is gevestigd te Biezenstraat 46, 2260 Westerlo waarnaar alle correspondentie geldig
wordt gericht.
Artikel 4
4.1 Het doel van de vereniging is het organiseren van badminton in sporthal de Beeltjens te
Westerlo, of uitzonderlijk, op een andere locatie (tornooi, samenkomst, …). Het vermogen van de
vereniging moet worden aangewend voor dit doel.
4.2 Het is de vereniging toegelaten ook, op bijkomstige wijze, handelsdaden te stellen, doch slechts
voorzover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan dit doel. Voorbeeld hiervan is de
aankoop, bedrukking en verkoop van badmintonkledij aan de leden. De vereniging heeft geen BTW
nummer.
4.3 Het bestuur en de toegetreden leden gaan ermee akkoord dat de vereniging beschikt over hun
persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), mailadres… Het bestuur zal
steeds zeer omzichtig omspringen met deze gegevens en zal nooit gegevens doorspelen aan derden
met commerciële bedoelingen. Indien zij zulks wenst te doen zal zij de leden vooraf om expliciete,
individuele toestemming vragen.

Titel II: Leden
Artikel 5
De bestuursleden en hun eventuele rechtsopvolgers en de toegetreden leden en hun
rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een
aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij
zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of
vergoeding kunnen vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Artikel 6
De ondergetekende oprichters zetten de facto de badmintonactiviteiten voort van de feitelijke
vereniging (tot op heden echter steeds zonder statuten, algemene vergadering of bestuursverkiezing
gebleven) met dezelfde naam, dezelfde speellocatie, dezelfde bankrekening BE12 7785 9766 9292,
dezelfde toegetreden leden, enz…
Nieuwe leden die toetreden worden, bij stilzwijgende beslissing door het bestuur, geacht deel uit te
maken van de vereniging op het einde van de maand volgend op de maand van betaling van het
eerste lidgeld. Een beslissing tot weigering van een nieuw lid, of, een uitsluiting van een bestaand lid
door het bestuur dient niet gemotiveerd te worden maar moet evenwel door de meerderheid van
het bestuur genomen worden en vermeld worden in het schriftelijk verslag van de
bestuursvergadering. De beslissing is definitief op moment dat zij schriftelijk of via mail aan het
betrokken lid wordt meegedeeld. Bij weigering of uitsluiting van een lid wordt het betaalde lidgeld
enkel terugbetaald als het bestuur hierover positief oordeelt.
Door de betaling van het lidgeld aanvaarden de leden de statuten en de werkingsregels van de
vereniging.
Een toegetreden lid of bestuurslid treedt uit de vereniging als hij geen lidgeld meer betaalt. Als een
lid expliciet in de loop van een speeljaar (01/01 – 31/12) wenst uit te treden dan dient hij deze
beslissing via mail mee te delen aan het bestuur op het mailadres van de vereniging. Geen enkele
terugstorting van (een gedeelte) van het lidgeld is dan door de vereniging verschuldigd.
De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders en alle leden
van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar.
Artikel 7
7.1 Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage door de toegetreden leden wordt door het bestuur
vastgesteld. Een overzicht van de bijdragen, zoals die in het werkingsjaar 2017 van kracht zijn, wordt
hierbij als bijlage gevoegd. Bij wijziging van de tarieven zal bij de statuten een nieuw overzicht
gevoegd worden, ondertekend door alle bestuursleden.
7.2 De vereniging ontvangt momenteel geen enkele subsidie.

7.3 Elk betalend lid van de vereniging is verzekerd in de polis, afgesloten bij DVV, met als nummer
C-111607585. De polisvoorwaarden kunnen door ieder lid op eenvoudige vraag ingekeken worden.
De polis is ook aanwezig op elke bestuursvergadering en elke Algemene Vergadering.
Titel III: Bestuur
Artikel 8
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 3 personen. De bestuursleden duiden
onder elkaar minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Bij latere eventuele
uitbreiding van het aantal bestuursleden dient het aantal bestuursleden steeds een oneven aantal te
bedragen (5,7,…). De hoedanigheid van bestuurslid is niet overdraagbaar en eindigt met het
overlijden, vrijwillig ontslag, gedwongen ontslag, niet betaling van het jaarlijks lidgeld of einde van de
4-jarige termijn waarna herverkiesbaarheid mogelijk is.

Artikel 9
De bestuurdsleden worden voor een duur van maximaal 4 jaar door de Algemene Vergadering
benoemd, voor de eerste maal tot 31/12/2020. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te
allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering (cfr. art. 14 en volgende)
Indien het aantal bestuurdsleden door vrijwillig ontslag of overlijden minder bedraagt dan het aantal
voorgeschreven door artikel 8, dan :
Ø Moet de Algemene Vergadering binnen de 2 maanden na het ontslag samenkomen en (een)
nieuwe bestuurdslid (leden) benoemen. In afwachting blijven de overgebleven bestuurders
bevoegd.
Indien het aantal bestuursleden door gedwongen ontslag minder bedraagt dan het aantal
voorgeschreven door artikel 8, dan :
Ø Moet de Algemene Vergadering binnen de 2 maanden na het ontslag samenkomen en (een)
nieuwe bestuurslid (leden) benoemen. Het bestuur is in die omstandigheden enkel bevoegd
om de lopende zaken af te handelen en te betalen. Uitgaven boven € 250 dienen in die
omstandigheden door alle overgebleven bestuursleden gekend en goedgekeurd te worden.

Artikel 10
10.1 Het bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter is gehouden het
bestuur bijeen te roepen :
Ø Minimaal ééns per jaar.
Ø Op verzoek van een bestuurslid.
Ø Op schriftelijk (per ondertekende brief of per mail) verzoek van minimaal de helft van de
betalende leden op 01/01 van het lopende jaar, die geen bestuurslid zijn.

10.2 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, door het
oudste aanwezige bestuurdslid (in leeftijd).
10.3 Het bestuur kan slechts beslissingen nemen indien minimaal de helft van de bestuursleden
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
bestuursleden. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger. Afwijking hierop is
echter de overdracht van bevoegdheid aan één of meerdere bestuursleden of derden, cfr. artikel
13.2.
10.4 Van elke vergadering van het bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden
door de voorzitter en minimaal één ander bestuurslid.

Artikel 11
11.1 De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig
vertegenwoordigd door tenminste drie bestuursleden.
11.2 Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter overdragen aan één of
meerdere bestuursleden of derden. De beslissing tot het geven van dergelijke volmacht wordt
genomen mits handtekening van alle bestuursleden.
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd voor elke aangelegenheid, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk aan de
Algemene Vergadering zijn voorbehouden vereenkomstig artikel 14.
Het vermogen van de vereniging, dat tijdelijk zou kunnen belegd worden, mag enkel geplaatst
worden in een 100% risicoloze belegging zoals bvb een spaarrekening.

TITEL IV Algemene Vergadering
Artikel 13
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle toegetreden leden en wordt voorgezeten door de
voorzitter van het bestuur of, indien deze afwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder (in
leeftijd). Elk aanwezig toegetreden lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid op basis van een schriftelijk en door beiden gehandtekend
document.
Als op de Algemene Vergadering minder dan 3 toegetreden leden aanwezig zijn dan treedt het
voltallig bestuur in rechte van de Algemene Vergadering en kan het rechtsgeldig alle beslissingen
nemen.
Artikel 14
De Algemene Vergadering is bevoegd voor :
Ø Benoeming en afzetting van de bestuursleden (art. 19.2)
Ø Goedkeuring van de begroting en de rekeningen
In geen enkel geval zal, noch door één of meerdere bestuursleden, noch door de AV kunnen
overgegaan worden tot een koop op afbetaling, of lening of krediet van welke aard, bedrag of
bestemming dan ook.
Artikel 15
15.1 De AV wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging zulks vereist geacht wordt
door het bestuur of wanneer minstens de helft van de toegetreden leden hierom verzoekt via mail
op het mailadres van de club. In elk geval wordt de AV minstens éénmaal per jaar gehouden en
worden alle bestuursleden en toegetreden leden hiervan via mail (indien gekend) minstens 5 dagen
op voorhand op de hoogte gebracht met vermelding van datum, uur en locatie.
15.2 De oproeping tot AV moet ondertekend zijn door de voorzitter van het bestuur, of door
minstens de helft van de bestuursleden, of door minstens de helft van de toegetreden leden. Alle
agendapunten met gevolgen voor het financiële vermogen van de club moeten vermeld staan in de
uitnodiging, zoniet kunnen ze niet behandeld worden.

Artikel 16
Van elke AV worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door minstens de helft van het
bestuur, waaronder de voorzitter of zijn vervanger.
Artikel 17
17.1 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.

17.2 Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over zijn eventuele
afzetting. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de AV.
Tot staving van de afzetting van een bestuurder en/of benoeming van een nieuwe bestuurder wordt
een uittreksel uit de notulen van de AV overhandigd aan de belanghebbende derden. Dit uittreksel
wordt gehandtekend overeenkomstig art. 18.
17.3 Tot wijziging van het doel van de club kan slechts met eenparigheid van de bestuursleden en
minstens 2/3 van de toegetreden leden beslist worden.

TITEL V: Problemen binnen de vereniging
Artikel 18
De vereniging streeft naar een duurzame, transparante werking. Indien er onverhoopt toch
problemen zouden opduiken die tot een blokkering van de werking van de vereniging zouden kunnen
leiden dan zal in eerste instantie beroep gedaan worden op de sportdienst van de gemeente
Westerlo, met de vraag of zij een bemiddelende rol willen opnemen. Deze bemiddelende rol kan
aangevraagd worden door elk individueel bestuurslid enerzijds, en indien minimaal de helft van de
toegetreden leden hierom verzoekt anderzijds.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de vereniging
indien mogelijk worden bestemd voor een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging. Het mag
echter nooit worden uitgekeerd aan de gewone leden en/of de bestuursleden. Meer concreet
worden hieromtrent volgende modaliteiten en termijnen afgesproken :
Ø Als de vereniging gedurende minimaal 3 volledige kalenderjaren geen wekelijkse badminton
speelmomenten meer organiseert dan wordt de vereniging beschouwd als zijnde ontbonden.
Ieder van de laatst verkozen bestuursleden kan, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de
financiele instelling waar de rekening gevoerd wordt, het vermogen van de vereniging
integraal laten overdragen aan de gemeentelijke overheid Westerlo. Het staat de sportdienst
van de gemeente vrij om dit vermogen te besteden aan eender welke sportvereniging,
inclusief aan andere sporten dan badminton.
Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of van
derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in het gedrang
komt dan kan de blokkering van de rekening(en) van de vereniging voor verdere verrichtingen
worden gevraagd door tenminste de meerderheid van de bestuursleden. Een toegetreden lid van de
vereniging -dat geen bestuurder is- kan nooit een blokkering vragen, tenzij een rechterlijk bevel
wordt voorgelegd.
In geval van blokkering van de rekening(en) worden de notulen van de bestuursvergadering waarin
de blokkering beslist wordt, aan de financiele instelling overhandigd, gehandtekend zoals vermeld in
artikel 10.4.
Voor de deblokkering van de rekening(en) moet opnieuw de meerderheid van de bestuursleden
handtekenen, tenzij een rechterlijke beslissing wordt voorgelegd.

Aldus opgemaakt in 3 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben ontvangen, en met
eenparigheid van stemmen aangenomen op 29/03/2017 te Westerlo.

Handtekening Inge, Erwin, Herman
Gelezen en goedgekeurd, eigenhandig geschreven

