ROYAL ANTWERP GOLF CLUB
Vereniging zonder winstoogmerk
Torenlei 1A
2950 KAPELLEN – Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen
Ondernemingsnummer: 406490871
COORDINATIE DER STATUTEN PER 19 DECEMBER 2004
HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging draagt de benaming van: "Royal Antwerp Golf Club".
Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2950 Kapellen, aan de Torenlei 1A.
Artikel 3. 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 de Vlaamse Vereniging voor Golf. 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. De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur.
HOOFDSTUK II - Lidmaatschap
Artikel 5. De vereniging bestaat uit geassocieerde leden, effectieve leden genoemd, die
alleen over de volheid van de rechten van leden genieten, namelijk van het recht de
algemene vergaderingen bij te wonen en er hun stem uit te brengen. Alleen de leden, die
voltijdse spelers zijn bij de Royal Antwerp Golf Club gedurende ten minste vijf jaar en die
de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt, hebben de hoedanigheid van effectieve
leden. Hun aantal is onbeperkt zonder minder te mogen bedragen dan drie.
Anderzijds is het de raad van bestuur geoorloofd aangesloten leden aan te nemen; deze
laatsten hebben het recht de inrichtingen van de vereniging, die hen zijn voorbehouden
te bezoeken, overeenkomstig een reglement opgesteld door de raad van bestuur. Hun
aantal is onbeperkt.
De raad van bestuur neemt de nieuwe leden aan op voorstel van hun kandidatuur door
twee effectieve leden. 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.
Elke persoon, die zijn wettelijke meerderjarigheid niet zou bereikt hebben, zal gehouden
zijn, bij het indienen van zijn kandidatuur als effectief lid of als aangesloten lid, de
schriftelijke toelating voor te leggen van de personen die voor hem burgerlijk
verantwoordelijk zijn.
De hoedanigheid van effectief lid of van aangesloten lid wordt slechts verkregen na de
aanvaarding door de raad van bestuur.
Artikel 6. De raad van bestuur bepaalt, zowel voor de effectieve leden als voor de
aangesloten leden de bedragen van de jaarlijkse bijdragen en van de toetredingsgelden.
Deze bedragen zullen vijf duizend EURO voor de individuele bijdragen en vijf en zeventig
duizend EURO voor de persoonlijke toetredingsgelden niet mogen overschrijden.
Artikel 7. Ieder lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken door zijn ontslag tot de
raad van bestuur te richten.
Elk lid, dat na in gebreke te zijn gesteld met aangetekend schrijven binnen de maand zijn
bijdragen niet zal betaald hebben, wordt van rechtswege uitgesloten als lid.
Behoudens wat voorzien is in vorig paragraaf is de uitsluiting van een effectief lid slechts
mogelijk door de algemene vergadering en dit met de meerderheid van de twee derden
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der uitgebrachte stemmen. De uitsluiting van een aangesloten lid kan op ieder ogenblik
door de raad van bestuur worden uitgesproken en met de meerderheid van de op de
bijeenkomst aanwezige of vertegenwoordigde leden en zonder dat de raad van bestuur
zou kunnen gehouden worden de beweegredenen van zijn beslissing bekend te maken.
Leden die ontslag nemen of worden uitgesloten, hebben geen afspraak op het
maatschappelijk bezit van de vereniging en kunnen evenmin de teruggave eisen van de
door hen betaalde jaarlijkse bijdragen en / of toetredingsgelden.
HOOFDSTUK III - Bestuur
Artikel 8. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten
minste zes leden en uit ten hoogste negen leden.
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.
Ieder effektief lid kan zich door een ander effectief lid, aanwezig op de vergadering, laten
vertegenwoordigen. Ieder, op de vergadering aanwezig effektief lid kan echter niet meer
dan één (ander) effektief lid vertegenwoordigen.
De termijn van de mandaten van de bestuurders mag drie jaar niet overschrijden, zij zijn
evenwel herkiesbaar.
Alleen de effectieve leden kunnen hun kandidatuur stellen voor de functie van
bestuurder.
Om ontvankelijk te zijn moeten de kandidaturen schriftelijk aan de secretaris van de
vereniging ingediend worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een schatbewaarder. Tevens
mag hij een ondervoorzitter benoemen en een ere-sekretaris. Hij benoemt de kapitein
alsook de kapitein der dames en der junioren.
Artikel 9. 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 der bestuurders hierom schriftelijk
verzoeken.
Hij 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.
De leden van deze raad kunnen steeds vertegenwoordigd worden door een ander lid van
de raad van bestuur. Deze volmacht moet schriftelijk, of per telefax, of per E-mail
gegeven worden. Een bestuurder kan evenwel slechts een andere afwezige bestuurder
vertegenwoordigen.
De uittreksels van de processen-verbaal van zijn bijeenkomsten worden ondertekend
door de voorzitter en de sekretaris of hun plaatsvervangers.
Artikel 10. 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. Hij mag namelijk alle betalingen doen en ontvangen en er
kwitantie van vorderen en geven; aIle bewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende
en onroerende goederen verwerven, ruilen of vervreemden en tevens in huur nemen en
geven, zelfs voor meer dan negen jaar; alle particuliere of officiële subsidies en toelagen
aanvaarden en ontvangen; alle legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen; alle
kontrakten, overeenkomsten of ondernemingen toestaan en aangaan; alle leningen, met
of zonder waarborg, aangaan; alle obligaties uitgeven; alle subrogaties en borgstellingen
toestaan of aanvaarden; de onroerende goederen van de vereniging hypothekeren, de
wettelijke tenuitvoerlegging toestaan; alle leningen en voorschotten kontrakteren en tot
stand brengen; verzaken aan alle obligatorische of zakelijke rechten, evenals aan alle
zakelijke of persoonlijke waarborgen; met of zonder betaling, handlichting geven van alle
bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnamen of andere
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beletsels; zowel als aanlegger dan als verweerder pleiten voor alle rechtsmachten en alle
vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren; dadingen treffen.
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 11. 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.
Artikel12. Voor alle akten, andere dan deze welke behoren tot het dagelijks bestuur of
afhankelijk zijn van een bijzondere volmacht, zullen, opdat de vereniging geldig zou
vertegenwoordigd zijn ten opzichte van derden, de gezamenlijke handtekeningen van
twee bestuurders volstaan, zonder dat deze laatsten enige voorafgaande beraadslaging,
machtiging of bijzondere volmacht zullen moeten bewijzen.
Artikel13. De rechtsgedingen, zowel als aanlegger dan als verweerder, worden in naam
van de vereniging aanhangig gemaakt of benaarstigd door de raad van bestuur op
vervolgingen en benaarstiging door de voorzitter of de ondervoorzitter.
HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering
Artikel 14. De algemene vergadering is het soeverein orgaan van de vereniging.
Worden aan haar bevoegdheid voorbehouden:
1. De wijzigingen aan de maatschappelijke statuten;
2. De benoeming en de ontzetting van de bestuurders;
3. De goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
4. De vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. De uitsluiting van leden;
6. De benoeming van commissarissen, de duur van hun mandaat en hun eventuele
bezoldiging;
7. Kwijting van Bestuurders en Commissarissen;
8. Alle beslissingen, die de grenzen van de bevoegdheden, wettelijk of statutair ten deel
vallend aan de raad van bestuur overtreffen.
Artikel15. 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
effectieve leden moeten er op uitgenodigd worden.
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden
hierom verzoeken.
Artikel 16. De oproepingen worden gedaan aan ieder effectief lid door de raad van
bestuur door middel van een gewone of aangetekende 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.
Zij bevatten de agenda. De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op
deze agenda voorkomen.
Artikel 17. 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.
Artikel 18. Ieder effectief lid heeft het recht, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling
van een volmachtdrager naar zijn keuze, die zelf ook effectief lid is, de algemene
vergadering bij te wonen en er deel aan te nemen. Ieder heeft recht op een stem.
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Artikel 19. De beslissingen van de algemene vergaderingen worden opgetekend in
processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de sekretaris,
alsmede door de leden die het vragen; zij worden tevens ingeschreven in een bijzonder
register. De uittreksels, in rechten of elders over te leggen, worden ondertekend door
twee bestuurders.
Deze uittreksels worden afgeleverd aan ieder vennoot of aan iedere derde, die erom
verzoekt, mits rechtvaardiging door deze laatste van zijn gegrond belang.
HOOFDSTUK V - Begrotingen en rekeningen
Artikel 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot één en dertig
december. Ieder jaar, wordt de rekening van het afgelopen boekjaar afgesloten en wordt
de begroting van het eerstvolgend boekjaar opgemaakt.
Beide worden aan de goedkeuring voorgelegd der gewone algemene vergadering, te
houden in de loop der maand maart, op een datum door de raad van bestuur vast te
stellen.
HOOFDSTUK VI - Ontbinding en vereffening
Artikel 21. In geval van ontbinding worden de aktiva, 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 aktiva 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.
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