STATUTEN
Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW
Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen
Arrondissement Leuven
Ondernemingsnummer: 0410770056
HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging werd opgericht onder de benaming:
Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken.
Als afkorting worden de letters VGTO gebruikt.

ARTIKEL 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd:
Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen gerechtelijk arrondissement Leuven.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, en dit met een 2/3 aanwezigheid of
vertegenwoordiging en een 2/3 meerderheid.
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. De vereniging kan altijd ontbonden worden.

ARTIKEL 3
Het doel van de vereniging is het bevorderen van het golfbiljart, dit zowel op het professioneel - als op
vlak van liefebberij.
Zij willen dit bereiken door het verspreiden, het propageren en het stimuleren van deze sport door het
inrichten of mede organiseren van competities.
Tornooien en alle andere activiteiten die de vereniging ten goede komen, dit in de meest uitgebreide zin,
waar iedereen kan aan deelnemen.
Zij kan, als bijkomstig hulpmiddel om dit doel te bereiken, eventueel handelsdaden stellen, maar enkel
voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

HOOFDSTUK II: LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4
De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De toegetreden leden zijn de spelers.
De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn bepaald in de innerlijke reglementen en in de
huishoudelijke reglementen van het Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken.
Van elke aangesloten club kunnen maximum drie leden op voordracht van de club zetelen in de
algemene vergadering.
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend op de
maatschappelijke zetel van het Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken.
De algemene vergadering beslist over de al dan niet aanvaarding van de leden. Met de term “ lid “ in
deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Het vrijwillig ontslag van een effectief lid moet verplicht worden ingediend ter attentie van de Raad van
Bestuur.
Een effectief lid dat twee algemene vergaderingen na elkaar afwezig is zonder verwittiging, wordt als
ontslagnemend aanzien.
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ARTIKEL 5
Het aantal effectieve leden is onbeperkt, echter met een minimum van drie.

ARTIKEL 6
De effectieve leden zijn geen bijdrage verschuldigd.

ARTIKEL 7
De ontslagnemingen en uitsluitingen van clubs gebeuren op de wijze door artikel 12 van de Wet van 27
juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 bepaald.
Het lidmaatschap van een club eindigt van rechtswege wanneer deze ontbonden wordt.
Een effectief lid krijgt automatisch ontslag wanneer zijn club niet langer aangesloten is bij het VGTO.
Het ontslag van een effectief lid wordt betekent indien deze niet meer aangesloten is bij de club die het
lid heefd voorgedragen omwille van een beslissing tot uitsluiting door de club of omwille van een
vrijwillig uittreden.
Ingeval het effectief lid van een club geen recht meer heeft om zijn club te vertegenwoordigen, dient het
VGTO hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigt te worden.

HOOFDSTUK III: DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 8
Er zal minstens éénmaal per jaar een algemene vergadering worden gehouden.
Alleen de effectieve leden zetelen op deze vergadering met stemrecht.
De Raad van Bestuur kan echter voor bijzondere aangelegenheden, een bijkomende algemene
vergadering bijeenroepen.
De algemene vergadering moet ook bijeengeroepen worden wanneer één vijfde van de effectieve leden
deze vragen.
Al de effectieve leden moeten uiterlijk acht dagen voor de algemene vergadering een schriftelijke
uitnodiging ontvangen,(brief, fax, email) waarbij duidelijk de agenda met de te bespreken punten is
bijgevoegd.
Ieder voorstel, ondertekend door minstens één twintigste van de effectieve leden, moet aan de dagorde
van de algemene vergadering worden toegevoegd, dit recht geldt vanaf bijeenroeping tot uiterlijk vlak
vóór aanvang van de algemene vergadering.

ARTIKEL 9
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort alle door de Wet voorziene punten, nl.
benoeming en afzetten van bestuurders en commissarissen, het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en alle gevallen
waarin de statuten dat vereisen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk, het wijzigen van de statuten, het goedkeuren van de begroting en de rekeningen, het uitsluiten
van effectieve leden en de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

ARTIKEL 10
Deze algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens
ontstentenis door de oudste aanwezige bestuurder.
Wanneer de secretaris niet aanwezig is zal de voorzitter uit de aanwezigen een tijdelijke secretaris
aanduiden om nota te nemen van het verloop van de vergadering.
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ARTIKEL 11
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid der
stemmen van de aanwezige effectieve leden of hun vertegenwoordiger, behoudens waar de wet het
anders voorschrijft.
Bij het berekenen van de meerderheid worden de effectieve leden of hun vertegenwoordiger die zich bij
de stemming onthouden of ongeldig hebben gestemd, niet mee gerekend bij het bepalen van
meerderheid / minderheid.
Voor beslissingen waarbij een bijzondere meerderheid nodig is, worden onthoudingen als negatieve
stemmen beschouwd.
Bij staking der stemmen wordt het voorstel verworpen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de
agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze
statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het
aantal aanwezige effectieve leden of hun vertegenwoordigers.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een 2/3 aanwezige effectieve leden of
vertegenwoordigde en 4/5 meerderheid worden besloten.

ARTIKEL 12
De effectieve leden mogen zich, bij afwezigheid, op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een lid met volmacht die deel uitmaakt van de club van het afwezige effectieve lid.

ARTIKEL 13
De verslagen van de vergaderingen worden getekend door de voorzitter en de secretaris en door de leden
die hierom vragen.
De beslissingen van de vergaderingen worden ter kennis gebracht aan de leden, en aan derden
belanghebbende door publicatie in het bondsblad van het VGTO.

ARTIKEL 14
Alle verdere bevoegdheden en te volgen reglementen zullen worden omschreven in het huishoudelijke
reglement van het Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken.
Deze zijn een verlengstuk van de huidige statuten.
Zijn de huishoudelijke reglementen tegenstrijdig met de statuten dan hebben de statuten voorrang.

HOOFDSTUK IV: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 15
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimum 3 bestuurders, die
voor een termijn van vier jaar (10 jaar voor bestuurder met functie van secretaris) worden verkozen door
de algemene vergadering.
Om de vier jaar zijn de bestuurders uittredend en worden er verkiezingen gehouden door de algemene
vergadering, de bestuurders zijn herkiesbaar.
De kandidaat bestuurder die tevens kandidaat is om secretaris te worden, wordt voor tien jaar als
bestuurder benoemd, onder voorbehoud van de toekenning door de Raad van Bestuur van de functie van
secretaris. Zoniet, dan valt hij terug op een mandaat van vier jaar als bestuurder, of moet zijn mandaat
als bestuurder hernomen worden. Indien de secretaris zijn mandaat van secretaris niet langer wenst uit te
oefenen of uit het mandaat als secretaris door de Raad van Bestuur wordt gestemd, valt hij terug op het
mandaat van bestuurder en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurders worden gekozen uit de effectieve leden en benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde ontnomen worden door de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen vrijwillig ontslag nemen per brief aan het adres van de zetel.
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ARTIKEL 16
Na de verkiezing zullen de gekozen bestuurders onderling de functies verdelen.
Bij verhindering van de voorzitter, neemt de secretaris de dienst waar.
Echter zullen de functies van voorzitter en secretaris niet verenigbaar zijn in één persoon.
De functie van voorzitter loopt 4 jaar.
De functie van secretaris loopt 10 jaar, dit om de continuïteit van het verbond te waarborgen.
Een functie kan ten allen tijde ontnomen worden door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 17
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen als college.
De algemene vergadering kan enkel doorgaan indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Voor het berekenen van de meerderheid worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegeteld.
Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

ARTIKEL 18
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vereniging dit vereist.
Hij moet eveneens worden bijeengeroepen wanneer één vijfde, met een minimum van drie, van de
bestuurders deze vragen.

ARTIKEL 19
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en ingeschreven in een speciaal
register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging die getekend wordt door
de voorzitter en secretaris.
Deze verslagen worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard.

ARTIKEL 20
Gezamenlijk bezit de Raad van Bestuur de meest uitgebreide macht voor het bestuur van de vereniging.
Haar bevoegdheid strekt zich uit tot al datgene wat niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden door de
statuten of door de wet aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 21
De gerechtelijke gedingen waarin de vereniging als eiseres of verweerster optreedt, worden in haar
naam en op benaarstigen van een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur vervolgd.
Beslissingen en/of acties genomen door de aangestelde gevolmachtigden vinden plaats na overleg met
de Raad van Bestuur.
Afzetting en/of ambtsbeëindiging van de aangestelde gevolmachtigden kan ten allen tijde en met
onmiddelijke ingang door de Raad van Bestuur genomen worden.

ARTIKEL 22
Akten die de vereniging binden, worden, behoudens speciale lastgeving door de Raad van Bestuur,
steeds ondertekend door twee bestuurders, die tegenover derden de hun door de Raad van Bestuur
verleende macht niet dienen te staven.
Deze machtiging kan ten allen tijde en met onmiddelijke ingang ontnomen worden door de Raad van
Bestuur.
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ARTIKEL 23
Alle daden van het dagelijkse bestuur worden rechtsgeldig gezamenlijk verricht door twee of meer
bestuurders of door derden, al dan niet effectieve leden, die de Raad van Bestuur daartoe kan machtigen.
Deze machtiging kan ten allen tijde en met onmiddelijke ingang ontnomen worden door de Raad van
Bestuur.

HOOFDSTUK V: JAARLIJKSE REKENING en BALANS.
ARTIKEL 24
Het maatschappelijke jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De boeken en het dienstjaar worden op 31 december van elk jaar afgesloten.
De Raad van Bestuur maakt inventaris, balans, rekeningen van inkomsten en uitgaven op, bereidt de
begroting van het komende boekjaar voor.
Deze documenten worden neergelegd ter goedkeuring op de eerstvolgende algemene vergadering.

HOOFDSTUK VI: ONTBINDING en VEREFFENING.
ARTIKEL 25
De algemene vergadering kan alleen de ontbinding van de vereniging uitspreken in overeenstemming
met de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. De vergadering zal door
dezelfde beraadslaging een vereffenaar aanduiden die belast is met de vereffening van de ontbonden
vereniging.

ARTIKEL 26
Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering die ze uitgesproken
heeft, de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging bepalen door aan deze goederen
een bestemming te geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging werd
opgericht. In geval van gerechtelijke ontbinding zullen de goederen aan een goed doel geschonken
worden, deze zal gevolgd worden door een algemene vergadering die voor dat doel door de vereffenaar
wordt bijeengeroepen.

Tienen, 7 maart 2016
Getekend door:
De voorzitter:

De secretaris:

ARRON Arnold.

CORNELIS Rudi.

Nadruk en publicatie verboden zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
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