
STATUTENWIJZIGING 

Titel 1 Vereniging  

Artikel 1   Benaming  
 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam: Antverpino Koninklijke 
Badminton Club.  

Als afkortingen kan de vereniging de benamingen Antverpino Kon. BC of Antverpino 
KBC of AKBC gebruiken. 

Artikel 2   Maatschappelijke Zetel  
De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaamse gewest.  

Artikel 3   Doel  
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de 
badmintonsport te beoefenen, te promoten end de fysieke integriteit van onze leden 
te bevorderen. Hiervoor worden trainingssessies, competitiewedstrijden en mogelijks 
tornooien georganiseerd 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen zoals 
o.a.: fondsenwerving, giften en legaten ontvangen, interesten van de geplaatste 
kapitalen innen, de winsten voortvloeiend uit de door de vereniging georganiseerde 
manifestaties, subsidies of toelagen ontvangen van officiële of privé oorsprong.  

Artikel 4   Duur  
De duur van de vereniging is onbepaald, zij kan te allen tijde ontbonden worden. Zij 
dient echter minstens 10 effectieve leden te tellen. 

Artikel 5  Communicatie 
 

Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te 
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn 
gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken 
lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te 
communiceren. 

De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen 
bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te 
communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn 
gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken 
mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te 
communiceren. 

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander 
gelijkwaardig communicatiemiddel.§ 4 Indien de VZW niet over een e-mailadres 



beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt 
als de communicaties per e-mail. 

Titel  II Lidmaatschap 

Artikel 6  Soorten leden: effectieve leden, steunende leden en 
ereleden  

a) effectieve leden: effectief lid is wie deze eigenschap verworven heeft op de 
wijze voorzien in de statuten  

b) steunend lid: zijn leden die door hun jaarlijkse financiële bijdrage de 
vereniging haar doel en werking steunen  

c) erelid zijn leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of 
waarvan het lidmaatschap aan de vereniging enig bijkomend prestige of 
voordeel zou kunnen schenken  

Verder gezamenlijk “leden” genoemd 

Artikel 7  Aanneming van leden  

a) Effectief lid: de aanvaarding of weigering van effectieve leden behoort tot de 
bevoegdheid van het Bestuursorgaan. Effectieve leden hebben stemrecht op 
de Algemene Vergadering; mandatering van stemrecht is toegestaan. 
Effectieve leden zullen door de vereniging worden aangesloten bij één of 
meerdere sportfederaties zodat ze de activiteiten ,waarvoor ze bij de 
vereniging aansluiten, kunnen uitoefenen. 

b) Steunend lid: op eigen initiatief wordt men steunend lid. Steunende leden zijn 
niet stemgerechtigd op de Algemene Vergadering.  

c) Erelid: het erelidmaatschap wordt verleend door de Algemene Vergadering 
met gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van een effectief lid. 
Ereleden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering tenzij ze ook 
effectief lid zijn.  

Lidmaatschap van de vereniging houdt aanvaarding in van de statuten en het 
reglement van inwendige orde (RIO). 

Artikel 8   Ontslag  

De voorwaarden tot uittreding van de effectieve leden zijn vastgelegd in de wet van 
27 juni 1921, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, gewijzigd door 
de Wet van 2 mei 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 december 
2002.  

Leden verliezen hun lidmaatschap  door:  



a) ontslag op eigen verzoek, schriftelijk (per post, e-mail, of gelijk welke 
algemeen aanvaarde manier) te richten aan het Bestuursorgaan.  

b) het lidgeld niet binnen de gestelde termijn te betalen. Het effectief lid dat het 
door hem verschuldigde lidgeld niet heeft betaald binnen de maand na de 
herinnering die hem bij gewone brief of e-mail werd toegezonden, wordt 
geacht ontslagnemend te zijn.  

c) In geval van overmacht (bv zware ziekte, verblijf in het buitenland, e.d.) kan 
het ontslagen lid een gemotiveerd verzoek richten tot het Bestuursorgaan, die 
dienaangaande een beslissing neemt. Na wraking, op grond van ernstige 
fouten en feiten: de wraking dient uitgesproken te worden door de Algemene 
Vergadering.  

Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij 
minstens 2/3e van de leden aanwezig en /of vertegenwoordigd is en wanneer er 
een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De 
uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het 
desbetreffende lid moet worden gehoord.  Ingeval op de eerste vergadering 
minder dan twee derde van de leden aanwezig zijn, kan een tweede vergadering 
worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de 
wijzigingen aannemen met dezelfde meerderheid, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend 
op de eerste vergadering worden gehouden. Bestuursorgaan kan, mits 
behoorlijke motivering, een voorlopige beslissing tot schorsing uitspreken; deze 
beslissing dient genomen te worden met eenparigheid van stemmen.  

Artikel 9   Gevolgen van ontslag of uittreding  

De leden die ontslag nemen of uitgesloten worden, kunnen geen aanspraak maken 
op het maatschappelijk vermogen van de vereniging en kunnen niet de teruggave 
eisen van de door hen betaalde bijdragen. 

Artikel 10   Lidgeld  

De leden betalen een jaarlijks lidgeld welk vastgesteld wordt door het 
Bestuursorgaan. Het maximale lidgeld is vastgesteld op 125,00 EUR per jaar 
exclusief de aansluitingsgelden bij de hogergenoemde sportfederaties. 

Artikel 11 Ledenregister 

Het Bestuursorgaan is verplicht een ledenregister bij te houden.  

Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de effectieve 
leden, moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan 
het bestuursorgaan in het ledenregister worden doorgevoerd.  

De leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan het 
bestuursorgaan.  



Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de vereniging of 
kan aldaar geraadpleegd worden.  

De vereniging moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de 
administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden 
van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk 
gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden 
en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken 
welke zij nodig achten. 

 

Titel III  Algemene Vergadering  

Artikel 12 Bevoegdheden  

De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging. Ze is 
samengesteld uit alle aanwezige effectieve leden.  

Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid:  

 

1. Aanstellen van de vereffenaars bij de ontbinding van de vereniging 
2. De wijziging van de statuten 
3. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun 

eventuele bezoldiging 
4. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een 

bezoldiging indien deze wordt toegekend 
5. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, 

het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de 
commissarissen 

6. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting 
7. De ontbinding van de vereniging 
8. De uitsluiting van een lid 
9. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 
10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen  
11. De aanvaarding als erelid 

Artikel 13  Samenstelling  

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de 
algemeenheid van de stemgerechtigde leden. Haar beslissingen zijn bindend voor 
allen. 

Zij is regelmatig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden is.  

De beslissingen worden getroffen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige 



effectieve leden. Elk stemgerechtigd lid heeft recht op één stem. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.  

Wanneer dient beraadslaagd te worden over wijzigingen aan de statuten of over de 
vrijwillige ontbinding van de vereniging, is een bijzondere meerderheid der stemmen 
vereist: twee derden van de effectieve leden dienen aanwezig te zijn en twee derden 
daarvan moeten zich voor de wijziging of de vrijwillige ontbinding uitspreken.  

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig 
zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met dezelfde 
meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag 
niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden hierboven vermeld 
worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening gebracht. 

Artikel 14 Bijeenroeping  

Elk jaar wordt de Algemene Vergadering gehouden in de loop van het 3de of het 4e 
trimester van het kalenderjaar  

De oproeping waarbij het Bestuursorgaan de Algemene Vergadering bijeenroept, 
dient tenminste vijftien dagen voor de vergadering aan alle stemgerechtigde leden 
gezonden te worden. De verspreiding kan geldig gebeuren per post, per e-mail, of 
op elke ander algemeen aanvaarde doch thans nog onbekende methode.  

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats vermeld in de 
oproeping. De oproeping vermeldt de agenda.  

Ieder voorstel, ondertekend door tenminste vijf (of door minstens 1/20 van het aantal 
stemgerechtigde leden zo dit een kleiner aantal is) en dat aan het Bestuursorgaan 
werd overgemaakt 14 dagen voor de Algemene Vergadering, dient op de agenda 
van de daaropvolgende Algemene Vergadering geplaatst te worden.  

De Algemene Vergadering mag ook op dezelfde wijze in buitengewone zitting 
worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vereniging dat vereist. Zij moet 
bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag van minstens een vijfde van de 
stemgerechtigde leden, binnen de maand van de datum van deze aanvraag.  

Artikel 15 Voorzitter  

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
Bestuursorgaan, of bij ontstentenis van dezen, door het oudst aanwezige raadslid.  

.  



Artikel 16 Verslag, rekeningen en begroting  

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt het Bestuursorgaan verslag uit over 
zijn werking. De vergadering doet uitspraak over de in dit verslag vervatte besluiten 
en de rekening betreffende het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend 
dienstjaar.  

De vergadering geeft kwijting aan het Bestuursorgaan en de commissarissen voor 
het verlopen dienstjaar.  

Artikel 17 Notulen  

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. Alle 
effectieve leden kunnen inzage krijgen van de notulen op de zetel van de vereniging. 
De besluiten worden altijd per brief of via een bericht in het officieel blad ter kennis 
gebracht van de leden. De notulen worden gehandtekend door twee raadsleden en 
elektronisch gearchiveerd. 

 

Artikel 18 Mandatering 

Effectieve leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen 
door een ander effectief lid. Hierbij geldt dat een effectief lid maximaal één ander 
effectief lid kan vertegenwoordigen. Mandatering gebeurt door het invullen van het 
formulier in bijlage aan het RIO. 

Titel IV Bestuursorgaan  

Artikel 19 Bestuursorgaan 

De vereniging wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, samengesteld uit tenminste 
drie en maximum negen effectieve leden. 

Indien, en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuur 
bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling 
die aan een lid van het bestuur een doorslaggevende stem toekent van rechtswege 
haar werking. 

Het Bestuursorgaan wordt aangesteld door de Algemene Vergadering en is ten allen 
tijde door haar afzetbaar.  

De leden van het Bestuursorgaan worden voor een termijn van twee jaar verkozen. 
Zij zullen ieder jaar, voor de helft van hun aantal en volgens afwisselingsorde onder 
hen vastgesteld, uittreden en voor de eerste maal na verloop van de eerstvolgende 
twee jaar.  

Uittredende leden zijn herkiesbaar. 



Artikel 20 Mandaten  

Het Bestuursorgaan kiest, in de eerste zitting volgend op de verkiezing door de 
Algemene Vergadering, in zijn schoot de functieverdeling. 

Artikel 21 Bevoegdheden  
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met 
uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is 

Het heeft het recht, tussen de zittingen van de Algemene Vergadering in, te voorzien 
in de vervanging van een ontslagnemend of overleden lid van het Bestuursorgaan. 
Die vervanging neemt een einde bij de daaropvolgende Algemene Vergadering.  

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan 
één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel 
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene 
bestuursbevoegdheid van het bestuur. 

Artikel 22 Vergaderingen  

Het Bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging vereist. 
Het vergadert op schriftelijke bijeenroeping van de voorzitter of op schriftelijk verzoek 
van minstens drie leden van het Bestuursorgaan.  

Buiten de gevallen van hoogdringendheid, door de voorzitter te beslissen, zal de 
bijeenroeping van het Bestuursorgaan minstens acht dagen op voorhand 
geschieden. De oproeping vermeldt de agenda. De verspreiding van de oproeping 
kan geldig gebeuren per post, per e-mail, of met elke ander algemeen aanvaarde 
doch thans nog onbekende methode.  

Het Bestuursorgaan beslist geldig wanneer de meerderheid der leden aanwezig is, 
hetzij fysiek hetzij via telefoon –en of videoconferentie. De beslissingen worden 
getroffen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter van de vergadering doorslaggevend.  

Indien het bestuursorgaan niet in getal is, beraadslaagt het geldig tijdens de zitting 
volgend op de tweede regelmatige bijeenroeping over de punten die twee 
achtereenvolgende malen op de agenda worden gebracht, wat ook het aantal 
aanwezige leden zij. De beraadslagingen en beslissingen worden vastgelegd in 
notulen. De notulen worden op de daaropvolgende vergadering goedgekeurd, 
gehandtekend door twee raadsleden en elektronisch gearchiveerd. 

Artikel 23 Handtekeningsbevoegdheid  

De lopende briefwisseling, akten van dagelijks bestuur en kwijting tegenover derden, 
zullen geldig getekend worden door de voorzitter en/of een enkel lid van het 
bestuursorgaan .  



De akten die de vereniging binden voor een waarde groter dan € 500 (vijfhonderd 
Euro), worden ondertekend door twee leden van het Bestuursorgaan, die geen 
bewijs van voorafgaandelijke beraadslaging van het Bestuursorgaan zullen te 
leveren hebben. Voor akten welke voortvloeien uit de door de Algemene 
Vergadering goedgekeurde begroting van het lopende boekjaar, volstaat de 
ondertekening van één raadslid. 

 

Artikel 24 Bezoldiging  

De mandaten van de leden van het Bestuursorgaan zijn niet bezoldigd.  

Artikel 25 Reglement van Inwendige Orde  
 

Het bestuur vaardigt een reglement van inwendige orde (RIO) uit. Dergelijk 
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.  
Indien het bestuursorgaan dit reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in 
de notulen van het bestuur op te nemen. Het bestuursorgaan kan dit  reglement 
aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders 
aanwezig is en een meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.Titel V 
Aansprakelijkheid van bestuurders 

Artikel 26 Aansprakelijkheid van bestuurders 
 

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien 
van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw 
aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook 
tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze 
personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen waarbinnen normaal 
voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, 
redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.  
 
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de 
beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. 
 
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het 
collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij 
aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen. 
 
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die 
voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de 
aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel 
XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 
2:57 van het WVV opgenomen bedragen. 
 



Titel VI Boekhouding, Rekeningen en begroting  

Artikel 27 Boekjaar  

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar. De rekeningen van het voorbije boekjaar, evenals de begroting van 
volgend boekjaar, worden aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring 
voorgelegd. Het aanvaarden ervan geldt als kwijting van het gevoerde beleid voor 
het Bestuursorgaan.  

Artikel 28 Commissarissen  

De boekhouding en de rekeningen staan onder toezicht van een college van twee 
commissarissen. Deze worden aangesteld door de Algemene Vergadering bij een 
eenvoudige meerderheid van stemmen en voor een termijn van twee jaar. 

Zij zijn uittredend volgens afwisselingsorde onder hen vastgesteld en voor de eerste 
maal na verloop van de eerstvolgende twee jaar. Hun mandaat is onbezoldigd. 

Zij zijn niet heraanstelbaar voor een tweede opeenvolgende ambtstermijn.  

Titel  VII Ontbinding - Vereffening  

Artikel 29 Ontbinding en vereffening  

Bij de ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering twee 
vereffenaars aan. Deze zullen, met het oog op de uitvoering van hun mandaat, over 
de meest uitgebreide bevoegdheden beschikken. 

Het batig saldo van de vereniging, blijkende uit de rekeningen der vereffenaars, zal 
overgemaakt worden aan een door de Algemene Vergadering te bepalen sociale 
instelling.  

Titel VIII Slotbepaling  

Artikel 30 Toepasselijke wetgeving  
 

Alle punten welke met uitdrukkelijk voorzien zijn in deze statuten, zullen geregeld 
worden volgens de volgende toepasselijke wetsbepalingen:  

  

23 MAART 2019. — Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 


