Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs
Afgekort : " VVBBC "
Maatschappelijke zetel : 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167.
Nummer van de vereniging : 680783
Ondernemingsnr. 424375097

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005

Vereniging opgericht blijkens beslissing van 22 november 1982 waarvan de statuten werden
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 1983.
Waarvan de statuten integraal werden gewijzigd blijkens algemene vergadering in datum van 23 maart 2001,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002, onder nummer 2002.03.14 004500.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering in
datum van 10 september 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 december
2004 onder nummer 2004.12.09 - 0168180
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering in datum
van 23 september 2005, ter bekendmaking aanboden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

STATUTEN.
HOOFDSTUK I. -- Naam, zetel, doel.
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd " Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs ", dit mag
worden afgekort tot " VVBBC ".
Artikel 2. De vereniging is gevestigd te 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167 en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Leuven. Haar zetel dient gevestigd te zijn op het grondgebied van de provincie
Vlaams-Brabant. De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats van deze provincie bij
beslissing van de raad van beheer, die wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. De vereniging heeft tot doel de organisatie van de badmintonsport te verzekeren en de uitbreiding
ervan te bevorderen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant alsmede de Nederlandstalige
clubs die tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren. Zij wenst ook de bij haar aangesloten clubs alle
bijstand en begeleiding te geven die de goede beoefening van de badmintonsport rechtstreeks of
onrechtstreeks kan ten goede komen.
Artikel 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan te allen tijde worden ontbonden.
HOOFDSTUK II. -- Leden en bijdragen.
Artikel 5. Leden van de vereniging zijn badmintonclubs die regelmatig bij de Vlaamse Badminton Liga zijn
aangesloten. Ze zijn ten minste met drie. Hun maximum aantal is onbeperkt. Zij hebben recht zich op de
algemene vergadering te laten vertegenwoordigen volgens de voorwaarden vastgelegd in het huishoudelijk
reglement van de vereniging. De aanvaarding of weigering van nieuwe leden behoort tot de bevoegdheden
van de raad van bestuur die zijn beslissing moet laten bekrachtigen door de algemene vergadering.
Artikel 6. De leden kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging mits schriftelijk ontslag
gericht aan de raad van bestuur. Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald binnen de
maand na de herinnering die hem per post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht
ontslagnemend te zijn.
Artikel 7. Leden van de vereniging zijn badmintonclubs die regelmatig bij de vereniging zijn aangesloten. Ze
zijn ten minste met drie. Hun maximum aantal is onbeperkt. Zij hebben recht zich op de algemene
vergadering te laten vertegenwoordigen volgens de voorgaarden vastgelegd in de algemene reglementen
van de vereniging. De aanvaarding of weigering van nieuwe leden behoort tot de bevoegdheden van de raad
van beheer die zijn beslissing moet laten bekrachtigen door de algemene vergadering.
Artikel 8. Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van leden geschieden op de wijze bepaald door artikel
12 van de wet van 27 juni 1921. Dezelfde voorwaarden gelden voor de leden.
Artikel 9. Jaarlijks stelt de algemene vergadering de bijdragen van de leden vast. Het maximumbedrag der
bijdragen of der stortingen is bepaald op EUR 800 per lid.
Artikel 10. De leden die ontslag nemen, uitgesloten worden, uittreden wegens onbekwaamheidsverklaring of
hoe dan ook hun hoedanigheid verliezen, evenals de erfgenamen, hebben geen enkel recht op het
maatschappelijk vermogen van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de gestorte bijdragen niet
terugvorderen. Zij kunnen staat, noch rekeningsopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of
vorderen.
HOOFDSTUK III. -- Raad van bestuur
Artikel 11. De raad van bestuur leidt de vereniging. Hij bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijftien
afgevaardigden van de leden, die worden verkozen onder de bij de leden aangesloten natuurlijke personen.
De raad omvat één voorzitter, één secretaris, één penningmeester en ten hoogste 12 bestuurders. Het
aantal bestuurders wordt bepaald door de raad van bestuur. De voorzitter wordt bij afzonderlijke stembeurt
benoemd. Alle andere mandaten worden in de raad onderling toegewezen. De voorwaarden tot
verkiesbaarheid zijn vastgelegd in de algemene reglementen van de vereniging. De duur van het mandaat in
de raad bedraagt twee jaar. Alle aftredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar. Elk jaar wordt minstens

de helft van de mandaten ter beschikking gesteld. Desnoods dient de duur van het mandaat van de minst
lang zetelende bestuurder(s) te worden ingekort tot 1 jaar om aan deze eis tegemoet te komen. Indien een
bestuurder voortijdig van zijn mandaat afziet en wordt vervangen door een andere beheerder beëindigt deze
laatste het mandaat van zijn voorganger. Indien er vacatures zijn in de loop van een mandaat kan de raad
een persoon coöpteren. Deze beëindigt het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 12. Elke zitting waarop minimum drie bestuurders aanwezig zijn, heeft beslissingsbevoegdheid. Deze
beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 13. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden opgesteld
door de secretaris, die ze moet laten goedkeuren op de volgende raadsvergadering. Ze worden opgenomen
in een register dat de secretaris bijhoudt. Ze worden ondertekend door de voorzitter of diens
plaatsvervanger.
Artikel 14. De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheid over het bestuur en bestuur van de
vereniging. Hij mag naast alle andere bevoegdheden, die voortvloeien uit de wet of uit de statuten, alle
roerende en onroerende goederen verwerven, omruilen en vervreemden, alle leningen op lange of korte
termijn aangaan, door hypotheek gewaarborgde of andere obligaties uitgeven, opheffing verlenen voor alle
bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, afzien van de zakelijke rechten en van alle rechtsvorderingen
tot ontbinding, alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren voor de verwezenlijking van het
doel waartoe de vereniging is opgericht, alle legaten, subsidies, giften en overdrachten aanvaarden, alle
bank- en postgirorekeningen openen, beslissen over alle geldbeleggingen, alle maatregelen nemen voor de
uitvoering over alle geldbeleggingen, alle maatregelen nemen voor de uitvoering van de beslissingen. Hij
mag bijzondere bevoegdheden verlenen aan mandatarissen van eigen keuze ongeacht of zijn al dan niet
werkend lid zijn. Tevens benoemt en ontslaat de raad alle beambten en personeelsleden van de vereniging
en stelt hij hun bevoegdheden en bezoldigingen vast. De functie van bestuurder is onbezoldigd. De raad van
bestuur kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voorstellen. Dit reglement kan later
door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Artikel 15. Handelingen, die de vereniging verbinden, met uitsluiting van de handelingen van dagelijks of
gewoon bestuur, worden, behoudens een bijzondere lastgeving door de raad, ondertekend door de
voorzitter of door de secretaris of de penningmeester zonder dat aan derden rekeningschap moet worden
afgelegd over de machtigingen, die de raad van bestuur te dien einde heeft verleend. Rechtsgedingen, als
eiser en als verweerder, worden namens de vereniging gevolgd door de raad van bestuur die wordt
vertegenwoordigd door zijn voorzitter of secretaris. Alle handelingen van dagelijks of gewoon bestuur
worden geldig gesteld door de secretaris of de penningmeester, elk op zijn eigen terrein, of nog door
personen die de raad van beheer daartoe onder zijn eigen verantwoordelijkheid aanwijst.
HOOFDSTUK IV. -- Algemene vergadering
Artikel 16. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De algemene vergadering is
samengesteld uit alle leden van de vereniging, zij is regelmatig samengesteld ongeacht hun aantal.
Behoren met name tot haar bevoegdheid :
1. De wijzigingen van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
2. De benoeming, afzetting en uitsluiting van de bestuurders.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. De goedkeuring van de begroting en balansen.
5. De uitsluiting van leden.
6. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
7. Alle beslissingen die buiten de wettelijke of statutair aan de raad van bestuur verleende bevoegdheden
vallen.
Artikel 17. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks de eerste vrijdag van de maand september
gehouden. De voorzitter kan buitengewone algemene vergaderingen samenroepen en is verplicht zulks te
doen op schriftelijk verzoek van minstens één/vijfde van de leden van de raad van bestuur of één/vijfde van
de leden van de vereniging. De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de
oproepingsbrief zijn aangegeven. Alle leden van de vereniging moeten worden opgenomen. (Buitengewone
algemene vergadering van 23 september 2005)

Artikel 18. De algemene vergaderingen worden gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter of,
indien deze afwezig is, van de plaatsvervangende voorzitter, van de secretaris of van de langstbenoemde
bestuurder, in die volgorde.
Artikel 19. De leden van de vereniging worden ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering
namens de voorzitter door de secretaris voor de algemene vergadering opgeroepen.
De oproepingen gebeuren over de post per gewone brief of via e-mail en vermelden de agenda die de
voorzitter heeft samengesteld.
Indien zoals bepaald in artikel 17, één/vijfde van de leden van de raad van bestuur, of één/vijfde van de
leden van de vereniging het initiatief nemen, kunnen zij aan die agenda hun te behandelen punten
toevoegen. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken.
Artikel 20. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met de meerderheid van stemmen
vals de aanwezige afgevaardigden van de leden, hetzij bij handopsteken, hetzij bij hoofdelijke stemming. Bij
staking van stemmen na drie stemronden is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Stemming over personen is geheim.
Dit geldt eveneens voor andere stemmingen indien ten minste één/derde van de aanwezige leden of
één/derde van de leden vast de raad van bestuur of de voorzitter daarom verzoeken.
De besluiten zijn bindend voor alle leden vast de vereniging. In afwijking van de eerste alinea worden de
besluiten van de vergadering tot wijziging van de statuten, tot uitsluiting van de leden van de vereniging, of
tot vrijwillige ontbinding, slechts genomen als aan de in de wet vereiste speciale voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid is voldaan. Bij alle geheime stemmingen worden alleen de ongeldige
stembriefjes verworpen om het vereiste quorum te bepalen.
Artikel 21. Alle besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in een register in de vorm van
notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De afschriften of uittreksels worden
geldig ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Alle leden van de raad van bestuur en leden van de
vereniging kunnen inzage nemen van de notulen; het register mag evenwel niet meegenomen worden. De
besluiten worden altijd per brief ter kennis gebracht van de leden van de vereniging of van derden.
Artikel 22. Van elk voorstel voor een agendapunt moet schriftelijk en ten laatste één maand voor de
algemene vergadering aan de secretaris kennis gegeven zijn.
Artikel 23. De leden van de raad van bestuur mogen niet als afgevaardigden van leden van de vereniging
optreden. Zij hebben geen stemrecht, met uitzondering van deze van de voorzitter van de vergadering in
geval van staking van stemmen, die dan beslissend is.
Artikel 24. Elk aanwezig lid heen recht op één stem. In de algemene reglementen wordt bepaald hoeveel
afgevaardigden van de leden worden aanvaard op de vergaderingen en aan welke voorwaarden deze
moeten voldoen. Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan slechts één enkel
ander lid vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK V. -- Financieel beheer
Artikel 25. Het boekjaar begint jaarlijks op één augustus en eindigt op éénendertig juli. De balans voor het
voorbije jaar, evenals de begroting voor het volgend jaar, worden aan de algemene vergadering voorgelegd.
Het aanvaarden van de balans geldt als kwijting voor de raad van bestuur.
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke
stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris. (Buitengewone
algemene vergadering van 23 september 2005)
HOOFDSTUK VI. -- Ontbinding en bestemming van het maatschappelijk vermogen.
Artikel 26. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging wordt het maatschappelijk actief, na
vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een werk met een soortgelijk
oogmerk en doel als de onderhavige vereniging.

Artikel 26bis. Inzagerecht.
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te
vragen. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle
notulen en beslissingen van de algemene vergadering van de raad van bestuur en van de personen al dan
niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals
alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
HOOFDSTUK VII. - Reglementen.
Artikel 27. De vereniging verbindt zich ertoe de diverse badmintonreglementen die voor de internationale en
nationale erkende instanties op dit vlak worden verordend, na te leven en de eigen interne reglementen op
te stellen in functie hiervan. Dit alles met inachtneming van de wetten en besluiten betreffende de sport in
het algemeen en de badmintonsport in het bijzonder. De interne reglementen worden vastgesteld door de
raad van beheer die deze moet laten bekrachtigen door de volgende algemene vergadering. De leden van
de vereniging verbinden zich ertoe de door de vereniging verordende interne reglementen na te leven.
Artikel 28. Voor alle gevallen die niet in de onderhavige statuten geregeld zijn, is de Wet van 27 juni 1921
van toepassing of de wetgeving die deze wet zou vervangen.

- VOOR EENSLUIDENDE COORDINATIE -

Luc Hiergens (plaatsvervangend voorzitter)

Ilse Hiergens (secretaris)

