Statuten Yachting Club Hoboken vzw
Titel I: naam, zetel, doel, duur
Art 1 : de vereniging zonder winstoogmerk waarvan de zetel gevestigd is te 2660
Antwerpen district Hoboken Zandkamp 3, gerechtelijk arrondissement Antwerpen;
wordt genoemd: Yachting Club Hoboken vzw, verkort YCH vzw
ondernemingsnummer 407 839 765
Zij treedt in de rechten en de verplichtingen van de voormalige vzw Yachting
Club Cockerill verkort “YCC vzw” en vzw Hobokense Watersport Vereniging
verkort “HWV vzw.
Art 2 : de vereniging heeft tot doel haar leden in de gelegenheid te stellen de
watersport te beoefenen, deze te bevorderen en te verspreiden en de jongeren tot
beoefening ervan aan te zetten.
Hiertoe kan de vereniging onder meer tochten en wedstrijden inrichten, evenals
lessen, voordrachten en praktische oefeningen houden en in de breedst mogelijke
zin de mogelijkheid verschaffen aan haar leden tot het bergen, stallen, te water laten,
herstellen en onderhouden, bouwen en afbouwen van hun pleziervaartuigen, het zich
bekwamen in de schipperskunst en het leggen en onderhouden van sociale
contacten in de watersport.
Verder kan de vereniging alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel
De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of
eigendom hebben, kopen, verkopen, huren, verhuren of in concessie verkrijgen.
De vereniging kan in ondergeschikte orde alle handelsdaden stellen waarvan de
inkomsten aangewend worden om haar maatschappelijk doel te realiseren
Art 3 : De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht en zal ten allen tijde kunnen
ontbonden worden.
Bij ontbinding van de vereniging wordt haar netto-actief vermogen overgedragen aan
een door de Algemene Vergadering aan te duiden vereniging met een gelijkaardig
belangeloos doel.
Art 4 : De voertaal van de vereniging is het Nederlands.
De vereniging houdt zich buiten elke politieke of religieuze strekking of beweging.

Titel II : de leden
Art 5 : De vereniging telt effectieve en toegetreden leden.
In de verdere tekst verwijst de term “lid” naar de effectieve leden.
Alle leden en toegetreden leden zijn gehouden de statuten en het reglement van
inwendige orde, alsook de beslissingen en voorschriften van de Raad van Bestuur en
de Algemene Vergadering te aanvaarden en na te leven.

Art 6: Effectieve leden
a. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, zonder nochtans minder dan vier te
mogen zijn. De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op
de Algemene Vergadering komt uitsluitend toe aan deze leden.
b. Om tot effectief lid benoemd te kunnen worden, moet men:
- minstens één jaar kandidaat-lid zijn
- voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het Reglement van Inwendige
Orde
- schriftelijk zijn kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur
- aanvaard worden als lid door de Algemene Vergadering
d. De leden betalen een jaarlijks lidgeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de Raad
van Bestuur wordt vastgesteld met een maximum van € 500 per jaar
De Raad van Bestuur bepaalt in het reglement van inwendige orde het tijdstip, de
betalingstermijn en de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage moet worden betaald.
e. De effectieve en de kandidaat-effectieve leden hebben de verplichting hun
adreswijziging binnen de 14 dagen aan de Raad van Bestuur te melden.
Art. 7 Toegetreden leden :
Ze worden ingedeeld in kandidaat - leden, steunende leden en ereleden.
Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht.
De concrete rechten en de plichten van de toegetreden leden zijn vermeld in het
Reglement van Inwendige Orde.
Art 8 : Ontslag van effectieve en toegetreden leden
Elk effectief of toegetreden lid kan zijn ontslag geven per brief gericht aan de Raad
van Bestuur.
Elk lid of kandidaat lid dat de door hem verschuldigde lidgeld of andere bijdragen niet
betaalt binnen de in het Reglement van Inwendige Orde gestelde termijn, wordt
geacht ontslagnemend te zijn.
Gedeeltelijke betaling van het lidgeld of andere verschuldigde bijdragen geldt niet als
betaling.
Het lidgeld van het lopend jaar moet aangezuiverd worden.
Art 9: De uitsluiting / schorsing
De uitsluiting van een werkelijk lid kan enkel geschieden bij beslissing van de
Algemene Vergadering bij tweederde meerderheid der aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen.
Een effectief lid of toegetreden lid dat door zijn handelswijze of gedragingen de
belangen en/of de waardigheid van de vereniging aantast of benadeelt, kan door de
Raad van Bestuur met eenvoudige meerderheid van stemmen voor een bepaalde
duur geschorst worden van deelname aan de activiteiten van de vereniging . Tegen
deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Art 10: Het uittredend of uitgesloten effectief of toegetreden lid, alsook de
rechthebbende van een overleden effectief of toegetreden lid, zal geen aanspraak
kunnen maken op het gemeenschappelijk bezit van de vereniging en evenmin de
teruggave kunnen eisen van betaalde bijdragen.

Titel III : het bestuur
Art 11 : De Raad van Bestuur
a. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die bestaat uit minstens
drie bestuursleden.
b. Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden.
c. De kandidaturen voor een vacant bestuursmandaat worden door de Raad van
Bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgedragen.
Dit gebeurt op initiatief van de Raad van Bestuur ofwel op schriftelijke aanvraag
van de kandidaat, gericht aan de Raad van Bestuur minstens veertien dagen voor
de datum van de Algemene Vergadering.
d. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders bij eenvoudige meerderheid
der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen voor een periode van vier jaar.
e. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden bij gewone beslissing
delegeren.
f. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot stellen van
daden van beheer en van beschikking in het belang van de vereniging.
Hij heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen welke door de wet of door de huidige
statuten niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden verleend.
g. De Raad van Bestuur kan in zijn midden andere functies toekennen.
h. De bestuurders kiezen onder zich een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester .
Zij vormen het dagdagelijks bestuur van de vereniging (zie art. 14)
i. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid een Reglement van Inwendige Orde
op te stellen en aan te passen wanneer nodig. De leden worden hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
Art 12 : De bestuurder
a. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
b. Een bestuurder kan geen deel uitmaken van een Raad van Bestuur van een
andere vergelijkbare watersportvereniging.
c. Het is mogelijk dat een handelsactiviteit van de bestuurder onverenigbaarheid
meebrengt met het ambt van bestuurder van onze vereniging. In dat geval zal
de Raad van Bestuur de schorsing en/of het ontslag van de bestuurder als
bestuurder kunnen eisen.
d. Slechts na drie jaar ononderbroken aansluiting als effectief lid kan een lid zich

kandidaat stellen als bestuurder.
e. Elk bestuurder is verplicht minstens één taak op zich te nemen, er de
verantwoordelijkheid voor te dragen en er verslag over uit te brengen in de
bestuursvergaderingen en op de Algemene Vergadering.
f. In principe wordt een bestuurder verkozen voor een ambtstermijn van vier
jaar. Op het einde van zijn ambtstermijn (vier jaar) biedt het bestuurslid zijn
ontslag aan aan de Algemene Vergadering. Uittredende bestuurders kunnen
zich herkiesbaar stellen.
g. Een bestuurder kan ontslag nemen via een ter post aangetekende of voor
ontvangst bevestigde brief aan de vereniging. Indien door het ontslag de
werking van de vereniging in gevaar wordt gebracht, kan de bestuurder
verzocht worden zijn ontslag op te schorten totdat er na een redelijke termijn
een vervanger is aangesteld.
h. Exoneratieclausule : Behoudens fraude of bedrog kan er tegen een
bestuurder die een bestuursfout begaat, geen interne
aansprakelijkheidsvordering vanuit de vzw tegen hem/haar worden ingesteld.
Art 13: De bestuursvergadering
a. De Raad van Bestuur zal minstens tweemaal per jaar vergaderen, telkens
wanneer de voorzitter het nuttig acht of op aanvraag van een bestuurder gericht
aan de voorzitter.
b. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of bij delegatie door de secretaris,
tenminste drie dagen op voorhand, behoudens hoogdringendheid.
De oproeping gebeurt door vermelding in het verslag van de laatste
bestuursvergadering of mondeling, per brief, telefonisch of per e-mail gericht aan
elk bestuurder afzonderlijk. Elke oproep vermeldt het agenda van de
vergadering.
c. In principe worden op de bestuursvergadering enkel beslissingen genomen over
punten die op het agenda voorkomen
d. De voorzitter of zijn plaatsvervanger zit de vergadering voor.
De bestuurders oefenen hun mandaat als college uit.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid
van zijn leden in persoon aanwezig is en beslist bij eenvoudige meerderheid der
aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn
plaatsvervanger doorslaggevend.
e. De secretaris of zijn plaatsvervanger maakt een verslag op van de
beraadslagingen en genomen beslissingen. Ieder bestuurder ontvangt een kopie
van elk verslag.
De originele verslagen worden samengebracht in een notulenboek.
De leden hebben inzage in het notulenboek.

f. Een bestuurder die drie achtereenvolgende vergaderingen van de Raad van
Bestuur verzuimt, zonder verontschuldiging, wordt als ontslagnemend beschouwd.
Zijn afwezigheid zal vastgesteld worden in het aanwezigheidsregister.
Art 14 : Het dagdagelijks bestuur
a. De Raad van Bestuur kiest autonoom onder zijn leden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
a. De voorzitter, secretaris en
bestuurders.

penningmeester zijn de drie gevolmachtigde

b. Zij vormen het dagdagelijks bestuur van de vereniging en vertegenwoordigen
elk afzonderlijk de vereniging in en buiten rechte bij handelingen en betalingen
die tot de dagelijkse werking van de vereniging behoren.
c. Bij handelingen en betalingen die niet behoren tot de dagelijkse werking der
vereniging en die een bedrag van 1000 € overschrijden zijn de gezamenlijke
handtekeningen van twee dagdagelijkse bestuurders vereist. Deze dienen op
de eerstvolgende bestuursvergadering gemeld.
d. Voorzitter, secretaris en penningmeester mogen nooit tegelijkertijd aan het
einde van hun ambtstermijn komen. Hiertoe zal bij hun aanstelling de duur van
hun ambtstermijn afgesproken worden en meegedeeld worden aan de
Algemene Vergadering.
e. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben het recht – zoals alle
bestuurders- om voor persoonlijke redenen hun ontslag aan te bieden. Ze doen
dat op de wijze zoals hierboven bepaald voor alle bestuurders
f. Ingeval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester om dringende
redenen vrijwillig gezamenlijk hun ontslag aanbieden, moet er zo snel mogelijk
een Algemene Vergadering bijeengeroepen worden waarin verslag wordt
uitgebracht over het waarom van handelen. De Raad van Bestuur KAN vragen
tot die datum het dagdagelijks bestuur verder te zetten.

Titel IV: De Algemene Vergadering.
Art. 15: Samenstelling en bevoegdheid
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste
aanwezige bestuurder.
Elk effectief lid heeft één stem.
Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid
Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering heeft enkel bevoegdheid om te beraadslagen over de
volgende punten:

1. Goedkeuring van de statuten en goedkeuring van wijziging van de statuten.
2. Benoeming en afzetting van bestuurders
3. Benoeming en afzetting van commissarissen
4. Kwijting aan bestuurders en commissarissen
5. Aanvaarding en uitsluiting van leden
6. Goedkeuring van de balansrekening, boekhouding en begroting
7. Ontbinding van de vereniging en benoeming van vereffenaars.
8. Bepalen van de bezoldiging van de commissarissen.
9. Omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
Art 16: Bijeenroeping en dagorde
De Raad van Bestuur roept elk jaar binnen de zes maanden na de afsluiting van het
boekjaar de Algemene Vergadering bijeen, alsook telkens als het belang van de
vereniging het vereist of op schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde van de
werkelijke leden.
Alle leden worden uitgenodigd door de secretaris of zijn plaatsvervanger in naam van
de Raad van Bestuur per brief, per elektronische post of door aankondiging in het
clubblad, ten minste acht dagen voor de vergadering en met vermelding van plaats,
dag, uur en dagorde.
Elk voorstel, door één twintigste der effectieve leden ondertekend en vijf dagen voor
de vergadering aan de Raad van Bestuur gericht, moet op de dagorde worden
gebracht .
De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de dagorde
staan.
Art 17: Meerderheden
Enkel de effectieve leden die hun lidgeld en andere bijdragen voldaan hebben
kunnen aan de vergadering deelnemen en hun stem uitbrengen.
De Algemene Vergadering beslist behalve voor de in de wet voorziene gevallen bij
gewone meerderheid der aanwezige stemmen.
Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid,
degene die de vergadering leidt, doorslaggevend.
Een tweederde meerderheid der aanwezige stemmen is verplicht voor stemmingen
over de uitsluiting van leden.
Een tweederde aanwezigheid én een tweederde meerderheid van dat quorum is
verplicht voor
- Statutenwijzigingen
- Wijziging van het doel van de vereniging
- Omzetting van de vereniging naar een vennootschap met een sociaal
oogmerk
- Ontbinding van de vereniging
- Aanstelling van de vereffenaars
- Keuze van de vereniging(en) waaraan de activa van de vereniging zullen
overgedragen worden.
Indien die tweederde aanwezigheid niet bereikt worden dient ten vroegste binnen de
veertien dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen te worden, die dan
ongeacht het aantal aanwezige leden geldig zal kunnen beslissen met een tweederde

meerderheid van het aantal aanwezige leden.
Art 18: Verslag
Van alle op de Algemene Vergadering genomen beslissingen wordt verslag opgesteld
door de secretaris of zijn plaatsvervanger;
De notulen bevatten een lijst van de aanwezige leden.
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de verslaggever
en de dienstdoende voorzitter.
De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen van de Algemene
Vergadering door toezending van een kopie van het originele verslag van de
vergadering en/of publicatie in de het ledentijdschrift.
Het verslag van de Algemene Vergadering ligt ter inzage van de leden en van
belanghebbende derden op het secretariaat van de vereniging of wordt toegezonden
op eenvoudig verzoek aan de Raad van Bestuur.
Art 19: Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot op eenendertig december.
Art 20: Rekeningtoezichters
Voor het nazicht der rekeningen benoemt de Algemene Vergadering onder de leden
twee rekeningtoezichters.
Zij worden aangesteld voor de duurtijd van drie jaar . Zij zijn onbezoldigd.
De rekeningtoezichters stellen samen een schriftelijk verslag van hun bevindingen op
De Algemene Vergadering spreekt zich, na kennisname van hun verslag, uit over de
kwijting aan het bestuur.
Rekeningtoezichters kunnen hun ontslag aanbieden per aangetekend schrijven of een
door een bestuurder voor ontvangst getekende brief gericht aan de Raad van Bestuur.
In dat geval stelt de Raad van Bestuur een voorlopig vervanger aan tot de volgende
algemene vergadering.
Art 21: Voor al wat niet bij deze statuten uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar
de bepalingen der wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere
wetswijzigingen betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
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