STATUTEN

(07.09.2013)

Art.1 : De vereniging ’Groot-Zandhovense Badmintonclub’ is een feitelijke vereniging,
opgericht voor onbepaalde duur.
Art. 2 Het adres van de vereniging is Lindelaan 35, te 2242 Pulderbos (Zandhoven).
Art.3 : Het doel van de vereniging is het organiseren van recreatieve speelgelegenheid
voor badmintonspelers. Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks
noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.
Art.4 : De leden en hun eventuele 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 vorderen voor gestorte
bedragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging,om welke reden dan ook,
moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel
van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.
Art. 5 : Het aantal leden is beperkt en wordt vastgesteld in functie van de speelmogelijkheid.
Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting,
kan niet leiden tot ontbinding van de feitelijke vereniging. De Raad van Bestuur beslist over
de toetreding van nieuwe of het ontslag van de aangesloten leden.
Art 6: De Raad van bestuur van de club is bevoegd voor het nemen van alle beslissingen
voor de dagelijkse werking van de club. Een wijziging van de Raad van bestuur op vraag
van de leden kan gebeuren op de algemene vergadering door meerderheid van stemmen
met een minimumaanwezigheid van 2/3 van al de leden.
Art.7 : De Algemene Vergadering van de leden wordt tenminste éénmaal per jaar, bij
voorkeur in de maand februari, gehouden om de leden te informeren over statuten, financiën
en operationele werking. Bij stilzwijgendheid keuren de leden het clubreglement en de
statuten goed. Het initiële Clubreglement is een bijlage bij de statuten.
Art.8 : In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de Algemene
Vergadering van de leden één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in
de geest van het in artikel 3 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de
feitelijke vereniging moet worden gegeven.
Art.9 : Ter aanvulling van deze statuten zijn alle regels van het burgerlijk recht toepasselijk.
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