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STATUTEN 
De comparanten verklaren dat de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk als volgt 
luiden. 
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm 
De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk.  
Zij verkrijgt de naam «ROYAL ANTWERP GOLF CLUB», afgekort «RAGC». De volledige en 
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. 
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp 
De vereniging heeft tot doel de beoefening van het golfspel in de provincie Antwerpen te 
bewerkstelligen, te bevorderen en aan te moedigen volgens de regels van de "Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews" en dit in het kader van de reglementen van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie en van Golf Vlaanderen. Zij mag aIle verrichtingen doen, die 
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel of die van aard zijn er de 
verwezenlijking of de uitbreiding van te bewerkstelligen. Zij mag alle roerende en 
onroerende goederen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van haar doel, hetzij 
in eigendom, hetzij in bezit hebben. 
Artikel 4. Duur 
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. 
 
Titel II: Leden 
 
Afdeling I: Toelating 
 
Artikel 5. Leden 
§1. De vereniging bestaat uit Vaste Leden en Toegetreden Leden. 
Het aantal leden kan niet minder bedragen dan drie, waarvan tenminste drie Vaste Leden. 
§2. Zijn Vaste Leden: de personen die worden toegelaten als Lid overeenkomstig artikel 6 
van deze statuten en voldoen aan de volgende voorwaarden: alleen de Leden, die sinds ten 
minste vijf jaar, al dan niet voltijds, bij de Royal Antwerp Golf Club speler zijn en die de 
wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt, hebben de hoedanigheid van vaste leden. Hun 
aantal is onbeperkt zonder minder te mogen bedragen dan drie. 
§3. Zijn Toegetreden Leden: de personen die worden toegelaten als Lid overeenkomstig 
artikel 6 van deze statuten en voldoen aan de volgende voorwaarden: de niet-spelende 
leden, de leden die minder dan vijf jaar speler zijn bij de Royal Antwerp Golf Club, al dan niet 
voltijds, en/of de wettelijke meerderjarigheid niet hebben bereikt. Hun aantal is onbeperkt.  
§4. De Leden hebben het recht de inrichtingen van de vereniging, die hen zijn voorbehouden 
te bezoeken, overeenkomstig het interne reglement opgesteld door de raad van bestuur.  
 
Artikel 6. Toelatingsprocedure  
De raad van bestuur neemt de nieuwe leden aan op voorstel van hun kandidatuur door twee 
vaste leden, peters genoemd.  De opneming geschiedt volgens de interne regeling van de 
raad van bestuur. In geval van weigering van opneming, zal de raad van bestuur niet 
gehouden zijn de redenen van zijn weigering te motiveren.  
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Elke persoon, die zijn wettelijke meerderjarigheid niet zou bereikt hebben, zal gehouden 
zijn, bij het indienen van zijn kandidatuur als effectief lid of als toegetreden lid, de 
schriftelijke toelating voor te leggen van de personen die voor hem burgerlijk 
verantwoordelijk zijn.  
De hoedanigheid van Lid wordt slechts verkregen na de aanvaarding door de raad van 
bestuur. 
 
Afdeling II: Uittreding en uitsluiting 
 
Artikel 7. Uittreding 
§1. Elk Vast of Toegetreden Lid van de vereniging is op elk moment vrij om uit te treden. 
Deze uittreding moet worden gericht aan de raad van bestuur bij gewone brief op de zetel 
van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vereniging. 
§2. Een uittredend Vast of Toegetreden Lid heeft geen aanspraak op het bezit van de 
vereniging en kan zijn inbreng en zijn betaalde bijdragen niet terugvorderen; 
§3. Een uittredend Vast of Toegetreden lid kan geen overzicht, rekenschap, zegellegging of 
inventaris eisen of vragen. 
 
Artikel 8. Uitsluiting 
§1. De vereniging kan, op voorstel van de raad van bestuur, een Vast of een Toegetreden Lid 
uitsluiten zonder dat dit besluit gemotiveerd moet worden. 
§2. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een Vast Lid uit te 
spreken. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. 
Het voorstel tot uitsluiting wordt aan het betrokken Vast Lid meegedeeld per e-mail op het 
door hem aan de vereniging gecommuniceerde e-mail adres ten minste 6 weken vóór de 
datum van de algemene vergadering. Heeft het betrokken lid ervoor gekozen om per post 
met de vereniging te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief 
meegedeeld. 
Het Vast Lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden gehoord op de algemene 
vergadering. Hij heeft tevens de mogelijkheid zijn opmerkingen schriftelijk en volgens 
dezelfde modaliteiten vooraf te kennen te geven aan de algemene vergadering, nadat het 
voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. 
§3. De raad van bestuur is bevoegd om de uitsluiting van een Toegetreden Lid uit te spreken. 
Het voorstel tot uitsluiting wordt aan het betrokken Toegetreden Lid meegedeeld per e-mail 
op het door hem aan de vereniging gecommuniceerde e-mail adres. Heeft het betrokken lid 
ervoor gekozen om per post met de vereniging te communiceren, dan wordt het voorstel 
hem per aangetekende brief meegedeeld. 
Het Toegetreden Lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, heeft de mogelijkheid zijn 
opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de raad 
van bestuur, binnen drie (3) weken nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd 
meegedeeld. 
§4. De raad van bestuur deelt het besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan het 
betrokken Vast of Toegetreden Lid per e-mail op het door hem aan de vennootschap 
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft het lid ervoor gekozen om per post met de 
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief 
meegedeeld. 
§5. Een uitgesloten Vast of Toegetreden Lid heeft geen aanspraak op het bezit van de 
vereniging en kan zijn inbreng en zijn betaalde bijdragen niet terugvorderen; 
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§6. Een uitgesloten Vast of Toegetreden lid kan geen overzicht, rekenschap, zegellegging of 
inventaris eisen of vragen. 
 
Artikel 9. Van rechtswege beëindiging lidmaatschap 
In de volgende gevallen wordt het lidmaatschap van een Vast of Toegetreden Lid van 
rechtswege beëindigd, dit wil zeggen zonder enige procedure of besluitvorming: 

- In geval van overlijden ; 
- Indien men zijn (achterstallige) bijdragen niet heeft betaald, binnen de maand na 

hiertoe te zijn aangemaand door de vzw met de vermelding dat bij gebreke van 
betaling het lidmaatschap van rechtswege eindigt (per gewone brief of op het e-
mailadres dat door hem werd gecommuniceerd aan de vereniging); 

- Indien men niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om lid te worden 
van de vzw, zoals omschreven in artikel 5  van de statuten. 

Het betrokken lid of zijn rechtsopvolgers heeft/hebben geen aanspraak op het bezit van de 
vereniging en kan zijn inbreng en zijn betaalde bijdragen niet terugvorderen. Het betrokken 
lid of zijn rechtsopvolgers kan/kunnen geen overzicht, rekenschap, zegellegging of inventaris 
eisen of vragen. 
 
Artikel 10. Ledenbijdragen 
De raad van bestuur bepaalt de bedragen van de jaarlijkse bijdragen en van de 
toetredingsgelden. Deze bijdragen zullen twintigduizend euro voor de jaarlijkse bijdragen en 
honderdduizend euro voor de toetredingsgelden niet mogen overschrijden. 
 
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE 
 
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur 
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste zes 
en ten hoogste acht leden. 
§2. Om verkozen te worden dient ieder van hen ten minste de helft plus één van de op de 
algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen te bekomen.  
Voor het geval dat het minimum van zes mandaten niet zou bereikt worden, zal een tweede 
stemronde plaatshebben, waarbij de kandidaten, die het hoogste quorum bereikt hebben, 
de vacante plaatsen zullen innemen.  
§3. Iedere bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. leder 
op de vergadering aanwezige bestuurder kan echter niet meer dan één bestuurder 
vertegenwoordigen.  
§4. De termijn van de mandaten van de bestuurders mag drie jaar niet overschrijden, zij zijn 
evenwel herkiesbaar.  
Indien hetzelfde jaar de termijnen van de mandaten van de helft van de bestuurders komen 
te vervallen en teneinde de continuïteit van de werking van de raad van bestuur niet in het 
gedrang te brengen, zullen, naargelang de toestand, één of maximum twee bestuurders hun 
mandaat met één jaar kunnen verlengd zien. Deze bestuurders zullen door het lot gekozen 
worden ter gelegenheid van de laatste vergadering van de raad van bestuur voorafgaand 
aan de oproeping tot de Algemene Vergadering.  
§5. Alleen de voltijdse vaste leden kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van 
bestuurder. Om ontvankelijk te zijn moeten de kandidaturen schriftelijk bij de voorzitter van 
de vereniging ingediend worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering.  
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§6. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een schatbewaarder. Tevens 
mag hij een ondervoorzitter benoemen. Hij benoemt de kapitein alsook de kapitein der 
dames en der junioren. 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek 
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij 
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. 
§7. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder 
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
§8. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan 
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan 
derden tegen te werpen. 
Een bestuurder kan na zijn ontslag evenwel gevraagd worden verder zijn opdracht te 
vervullen tot aan de eerstkomende algemene vergadering. 
§9. Indien het lidmaatschap om enige reden eindigt, eindigt van rechtswege ook het 
bestuursmandaat. 
 
Artikel 12. Bijeenroeping en besluitvorming van de raad van bestuur 
§1. De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of, in zijn afwezigheid, 
van de ondervoorzitter.  
Hij zal moeten bijeengeroepen worden indien twee bestuurders hierom schriftelijk 
verzoeken.  
§2. De raad van bestuur mag slechts besluiten treffen indien de meerderheid van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn beslissingen worden genomen met de meerderheid 
van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van zijn 
plaatsvervanger doorslaggevend.  
§3. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over 
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering 
aanwezig zijn en ermee instemmen. 
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar 
werd gemaakt. 
§4. De leden van deze raad kunnen steeds vertegenwoordigd worden door een ander lid van 
de raad van bestuur. Deze volmacht moet schriftelijk, of per e-mail gegeven worden. Een 
bestuurder kan evenwel slechts één andere afwezige bestuurder vertegenwoordigen.  
§5. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij 
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vereniging. 
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk.  
De uittreksels van de processen-verbaal van zijn bijeenkomsten worden ondertekend door 
de voorzitter en de secretaris van de vergadering of hun plaatsvervangers. 
 
Artikel 13. Notulen van de raad van bestuur 
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden 
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. 
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er 
aan gehecht. 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer 
vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 14 
van deze statuten. 
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Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur 
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten; al wat door de wet of de 
huidige statuten niet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder zijn 
bevoegdheid.  
Het is eveneens de raad, die, hetzij op eigen gezag, hetzij bij volmacht, alle bedienden en 
leden van het personeel van de vereniging benoemt en ontslaat, en hun bevoegdheden en 
bezoldigingen bepaalt. 
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging 
§1. De raad mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging opdragen 
aan één of meer personen al dan niet lid of bestuurder, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, 
ofwel als college optreden.  
Hij mag eveneens, zelfs voorlopig, alle bijzondere volmachten verlenen aan personen van 
zijn keuze. 
§2. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder 
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de 
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van 
hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. 
 
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte en bij notariële akte 
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de 
vertegenwoordiging in rechte. 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, 
zijn alle akten die de vereniging verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij 
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens 
één de voorzitter of de schatbewaarder is. 
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 
 
Artikel 17. Controle van de vereniging 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op 
de verenigingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een 
hernieuwbare termijn van drie jaar. 
 
TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 18. Samenstelling 
De algemene vergadering bestaat uit alle Vaste Leden. 
 
Artikel 19. Bevoegdheden 
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die de wet en deze statuten haar 
toewijzen. 
Dit omvat de volgende exclusieve bevoegdheden die alleen door de algemene vergadering 
kunnen worden uitgeoefend: 
1° de statutenwijziging; 
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging 
ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging; 
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4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het 
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 
6° de ontbinding van de vereniging; 
7° de uitsluiting van een Vast Lid; 
8° de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
9° om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 
10° alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dat vereisen. 
 
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping 
Ten minste ieder jaar, in de loop van de maand maart, wordt er een algemene vergadering 
gehouden. 
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen, telkens als het 
belang van de vereniging het vereist.  
De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de uitnodiging. Al de 
Vaste leden moeten er op uitgenodigd worden.  
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer ten minste één vijfde van de Vaste Leden hierom 
verzoeken. 
De oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan aan ieder Vast Lid door de raad van 
bestuur door middel van een gewone of elektronische brief, ten minste vijftien dagen voor 
de vergadering toegezonden en uit naam van de raad ondertekend door de voorzitter of 
door de ondervoorzitter of door twee bestuurders.  
 
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering 
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het 
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld 
elektronisch communicatiemiddel.  
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de Vaste Leden. Zij zullen 
evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te 
nemen indien zij dit wensen.  
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer (‘het bureau’) moeten fysiek en samen 
aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de 
videoconferentie. 
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, 
worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht 
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te 
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De 
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het 
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg 
als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische 
communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik 
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene 
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze 
statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze 
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en 
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vereniging een website heeft, 
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moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten 
worden op deze website. 
§4. Het door de vereniging ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel 
moet: 
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan 
gebruik maakt; 
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken 
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde 
leden betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de 
vergadering zich dient uit te spreken;  
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te 
stellen. 
§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke 
voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en 
nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de 
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming 
hebben belet of verstoord. 
 
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering 
Alle meerderjarige Leden, zowel Vast als Toegetreden, worden tot de algemene vergadering 
toegelaten, met dien verstande dat enkel de Vaste leden stemrecht hebben en dienen te 
worden opgeroepen.  
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris 
opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering. 
 
Artikel 23. Zittingen  
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, indien 
deze belet is, door de ondervoorzitter, en indien deze ook belet is, door de oudste van de 
aanwezige bestuurders. 
De voorzitter zal een secretaris aanduiden.  
 
Artikel 24. Beraadslagingen 
§1. Alleen de Vaste Leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Alle Vaste Leden 
hebben gelijke stemrechten op de algemene vergadering en elkeen beschikt over één stem. 
§2. Elk Vast Lid kan aan een ander Vast Lid een schriftelijke volmacht geven om zich te laten 
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elk Vast 
Lid kan maar met één dergelijke volmacht deelnemen aan de algemene vergadering. 
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn 
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de 
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten 
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal Leden dat op de algemene 
vergadering vertegenwoordigd is. 
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Artikel 25. Notulen 
De notulen van de besluiten van de algemene vergadering worden neergelegd in een 
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de 
algemene vergadering en de secretaris, evenals door de aanwezige leden die erom vragen.  
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen 
worden aan de notulen gehecht. 
Het register van de notulen wordt bewaard op de zetel van de vereniging alwaar alle leden 
er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van het register. 
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde 
leden van de raad van bestuur. 
 
TITEL VII. FINANCIERING - BOEKJAAR – INTERN REGLEMENT  
 
Artikel 26. Financiering 
Naast de bijdragen die worden betaald door de leden, zal de vereniging onder meer worden 
gefinancierd door giften, legaten en de inkomsten uit haar activiteiten. 
 
Artikel 27. Boekjaar 
Het boekjaar van de vereniging gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december 
van ieder jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten en stelt de raad 
van bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad 
van bestuur stelt tevens een begrotingsvoorstel op voor het volgende boekjaar. 
De raad van bestuur legt de jaarrekening over het vorige boekjaar en het begrotingsvoorstel 
voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor op de jaarlijkse algemene vergadering. 
 
Artikel 28. Intern reglement en charter 
Een intern reglement en charter worden opgesteld door de raad van bestuur. Wijzigingen 
aan dit intern reglement en charter kunnen worden aangebracht door de raad van bestuur 
met de drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
 
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING 
 
Artikel 29. Ontbinding 
De vereniging kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene 
vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp 
of van het belangeloos doel van de vereniging. De in voorkomend geval overeenkomstig de 
wet toepasselijke verslaggevingsverplichtingen worden daarbij in acht genomen. 
 
Artikel 30. Vereffenaars 
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de 
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen 
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de 
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden 
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. 
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Artikel 31. Bestemming van het netto-actief 
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen 
aan de vereniging, stichting of inrichting, die hetzelfde doel als deze vereniging nastreeft; 
zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan doet de algemene vergadering, op voorstel 
van de raad van bestuur, een keuze, of deelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan 
worden goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting waarvan het doel 
het hierboven omschreven doel het meest nabij komt. 
Deze aanwending geschiedt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de 
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen. 
 
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN 
 
Artikel 32. Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonend lid, bestuurder, 
commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, 
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere 
woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vereniging. 
 
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vereniging en de uitvoering van deze statuten, 
tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een 
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is 
gevestigd, tenzij de vereniging er uitdrukkelijk aan verzaakt. 
 
Artikel 34. Gemeen recht 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig 
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die 
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn 
geschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


