Provinciale Badmintonraad van Oost-Vlaanderen vzw
Afgekort: P.B.O. vzw
Maatschappelijke zetel: Potaardestraat 16c - 9140 Temse
Ondernemingsnr 0433.748.069

STATUTEN – GECOORDINEERDE TEKST
(tekst van de statuten aangenomen door de Algemene Vergadering op 30 januari 2005, aangevuld met
de wijzigingen van 4 december 2009, 13 mei 2011, 05 september 2014 en 18 september 2015)

I.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1. De vereniging heeft als naam “Provinciale Badmintonraad van Oost-Vlaanderen”, vereniging
zonder winstoogmerk (of afgekort vzw).
De gehele afkorting “P.B.O” vzw mag ook als naam worden gebruikt.
Art. 2 . De zetel van de vereniging is gevestigd te 9140 Temse Potaardestraat 16c, gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen.
De zetel mag naar elk ander adres binnen de provincie Oost-Vlaanderen worden overgebracht bij
eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die achteraf dient bekrachtigd te worden door de
Algemene Vergadering.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, uitgaven alsook elk ander stuk uitgaande van de
vereniging moet leesbaar haar benaming alsook het adres van de zetel van de vereniging vermelden, dit
alles voorafgegaan door de leesbaar en voluit geschreven woorden: vereniging zonder winstoogmerk” of
de afkorting “vzw”.

II.

DOEL EN LEDEN

Art. 3. De “Provinciale Badmintonraad van Oost-Vlaanderen” vzw heeft tot doel het doen beoefenen,
bevorderen en propageren van de badmintonsport in de provincie Oost-Vlaanderen.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel te maken hebben.
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De vereniging kan ter uitvoering van haar doel onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten
verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten,
fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigt.
Art. 4. De duur van de vereniging is onbepaald. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.
Art. 5. De PBO vzw bestaat uit werkende leden, met een minimum van drie, en uit toegetreden leden
waarvan het aantal onbeperkt is.
Art. 6. Werkende leden zijn uitsluitend de leden van de Raad van Bestuur van de PBO vzw, die als
zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Een werkend lid verliest die hoedanigheid door vrijwillig ontslag of uitsluiting of door vervanging die zijn
plaats inneemt in de Raad van Bestuur. Een werkend lid kan zich ten allen tijde terugtrekken uit de
vereniging door schriftelijk zijn ontslag aan te bieden aan de Raad van Bestuur.
Art. 7. Toegetreden leden zijn alle Oost-Vlaamse badmintonclubs, die regelmatig aangesloten zijn bij de
Vlaamse Badmintonliga.
Deze aanvraag tot ontslag moet eveneens schriftelijk worden bekendgemaakt aan de Raad van Bestuur
van de PBO vzw. Echter kan het gevraagde ontslag pas ingaan op de datum waarop het ontslagnemend
lid al zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft vervuld.
Art. 8. De jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene
Vergadering en kan maximaal € 1000 bedragen.
Art. 9. Een lid wordt uitgesloten:
- indien het niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden bedoeld in artikel 7;
het lid de belangen of de faam van de P.B.O. vzw schaadt;
- het lid, na op schriftelijke wijze behoorlijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen, zoals
beschreven in de statuten en in het reglement inwendige orde, niet nakomt.
Deze uitsluiting gebeurt door de Algemene Vergadering, met een meerderheid van twee derde
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden en na het lid
in kwestie te hebben gehoord.
De Raad van Bestuur kan, in afwachting van een beslissing van de Algemene Vergadering, de leden
schorsen die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan handelingen in strijd met de statuten.
Binnen de 30 dagen na de beslissing tot schorsing door de Raad van Bestuur dien een Algemene
Vergadering plaats te vinden teneinde te beslissen over het lot van het desbetreffend lid.
Art. 10. Elk lid (ook het ontslagnemend of uitgesloten lid) verzaakt voor zichzelf, zijn erfgenaam, of
rechthebbenden, aan alle aanspraken op het maatschappelijk bezit en aan alle mogelijke
terugvorderingen, inzonderheid van gestorte bijdragen.
Zij kunnen noch rekening, noch verantwoording, noch zegellegging, noch inventaris vorderen.
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III.

BESTUUR

Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste vijftien leden, waaronder één voorzitter, één secretaris, één penningmeester, die het dagelijks
bestuur uitmaken. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen onder de leden van de bij de
P.B.O. vzw aangesloten clubs. De voorzitter wordt bij afzonderlijke stembeurt door de Algemene
Vergadering benoemd.
De Raad kiest onder de bestuurders één secretaris en één penningmeester. De voorwaarden tot
verkiesbaarheid in de Raad zijn vastgelegd in het reglement inwendige orde.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Art. 12. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of twee beheerders of door de
secretaris. De Voorzitter zit de vergadering van de Raad van Bestuur voor. Bij afwezigheid van de
Voorzitter wordt dit voorzitterschap waargenomen door de secretaris of (bij diens afwezigheid) door de
oudste aanwezige bestuurder.
Art.13. De duur van het mandaat van bestuurder is twee jaar en neemt alleen een einde door ontslag,
herroeping of overlijden. Zoals elk lid uit de vereniging, kan een bestuurder zich ten alleen tijde
terugtrekken uit de Raad van Bestuur door schriftelijk zijn ontslag aan te bieden aan de Raad van
Bestuur.
De afzetting van een bestuurder gebeurt door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee
derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en na de bestuurder in kwestie te hebben
gehoord. In geval van vervanging in één van deze functies, beëindigt de door de Raad aangewezen
bestuurder het mandaat van zijn voorganger. In geval van vacature in de loop van het mandaat, kan de
Raad een persoon coöpteren, die het mandaat van de aftredende bestuurder beëindigt.
De bestuurders zijn herkiesbaar. Voor de functies van het dagelijks bestuur gebeurt dit als volgt: even
jaren secretaris, en de oneven jaren voorzitter en penningmeester.
Art. 14. a) De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen, beslist de stem van de Voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.
Een bestuurder kan slechts één volmacht dragen.
b) Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de Voorzitter
en de Secretaris en overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet
van 2 mei 2002 gehouden op de maatschappelijke zetel, waar zij door de leden kunnen worden
geconsulteerd.
c) Alle handelingen van dagelijks bestuur worden geldig gesteld door de personen (Voorzitter,
secretaris, penningmeester), die handelen binnen de verantwoordelijkheden die de Raad van Bestuur
hen heeft toevertrouwd. Alle handelingen die de vereniging verbinden worden geldig ondertekend door
twee bestuurders, waarvan er minstens één deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.
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Art. 15. a) De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden en de meest uitgebreide
macht voor het bestuur van de vereniging. Zij bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte.
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden van de vereniging en bepaalt hun
bevoegdheden en bezoldiging.
b) De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of
meer van zijn leden of aan het dagelijks bestuur.
Overeenkomstig artikel 14bis van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
nemen de bestuurders geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de
vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
c) De Raad van Bestuur vaardigt alle reglementen van inwendige orde uit die hij nodig acht en
laat ze achteraf bekrachtigen door de Algemene Vergadering.
Art.16. Het dagelijks bestuur van de P.B.O. vzw wordt waargenomen door de Voorzitter, secretaris en
penningmeester van de vereniging.
Indien er zich plots een probleem zou stellen waaromtrent door minstens 2 bestuurders zou worden
besloten dat onmiddellijk ingrijpen vereist is, dan ressorteert dit gegeven onder de bevoegdheid van de
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur dient vervolgens ieder lid van de Algemene Vergadering omtrent
dit probleem en de genomen maatregel binnen de 8 dagen in kennis te stellen.

IV.

DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 17. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle aanwezige werkende en de aanwezige
vertegenwoordigde afgevaardigden van de leden van de clubs.
Zij is regelmatig samengesteld ongeacht hun aantal.
Behoren onder andere tot haar bevoegdheid:
1° wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
2° de afzetting en de uitsluiting van bestuurders of een lid;
3° de goedkeuring van de begrotingen en de balansen;
4° het benoemen van de bestuurders;
5° alle gevallen waarin of de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of de
statuten in de bevoegdheid van de Algemene Vergadering voorzien.
Art. 18. De Algemene Vergadering wordt tenminste éénmaal per jaar bijeengeroepen binnen de zes
maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De Raad van Bestuur kan bijzondere Algemene
Vergaderingen bijeenroepen. Deze bijeenroeping is verplicht zo minsten één vijfde van de werkende of
toegetreden leden van de vereniging hierom schriftelijk verzoekt. Alle werkende leden en toegetreden
leden worden opgeroepen per gewone brief of elektronisch, dit tenminste acht dagen voor de
vergadering
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De agenda, de plaats, de dag en het uur van de vergadering worden in het oproepingsschrijven vermeld
en vastgesteld door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door de
leden en overeenstemt met art. 7 van de inwendige orde, moet eveneens op de agenda worden
vermeld. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel worden behandeld, als de
meerderheid van de leden daarom verzoekt.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter, of door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
Art. 19. a) Met uitzondering van de bevoegdheden vermeld in artikel 17, punten 1 en 2, worden de
besluiten van de Algemene Vergadering genomen met de meerderheid van stemmen van aanwezige of
vertegenwoordigde afgevaardigden, bij handopsteken. Bij staking van stemmen na twee stemronden, is
de stem van de Voorzitter van de vergadering beslissend. Stemmen over personen is geheim. De
besluiten zijn bindend voor alle toegetreden en werkende leden van de vereniging.
b) Over de bevoegdheden vermeld in artikel 17, punten 1 en 2, kan slechts gestemd worden
indien aan de, in de wet vereiste speciale voorwaarden inzake meerderheid is voldaan. Bij geheime
stemmingen worden alleen de ongeldige stembriefjes verworpen om het vereiste quorum te behalen.
Art. 20. Van elke Algemene Vergadering wordt en verslag opgemaakt, houdende de besluiten.
Dit verslag wordt opgemaakt in de vorm van notulen ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.
Dit verslag ligt ter inzage op de zetel van de vereniging. De besluiten worden steeds of per brief of per email ter kennis gebracht van zowel de werkende leden van de vereniging, als de toegetreden.
Art. 21. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet verplicht op de agenda worden geplaatst, mits
daarvan schriftelijk kennis wordt gegeven aan de secretaris, ten minste één maand voor de datum van
de Algemene Vergadering.
Art.22. Werkende leden mogen niet als afgevaardigde van de clubs optreden.
Zij hebben geen stemrecht, tenzij voor de besluiten
- tot wijziging van de statuten,
- tot uitsluiting van werkende leden en leden van de vereniging of
- tot ontbinding.
in welk geval elk werkend lid recht heeft op één stem, met uitzondering van deze van de Voorzitter
in geval van staking van stemmen, die dan beslissend is.
Art. 23. Alle aanwezigen hebben gelijk stemrecht, met name één stem. Het reglement inwendige orde
kan bijkomende stemmen toekennen. Het aantal stemmen en de toekenningsvoorwaarden worden in
die reglementen van inwendige orde vastgelegd, evenals het aantal afgevaardigden van de toegetreden
leden die worden aanvaard op de vergaderingen, welke de voorwaarden tot verkiesbaarheid van de
afgevaardigden zijn en hoe zij worden verdeeld over de leden van de vereniging.
Leden of afgevaardigden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid of afgevaardigde,
mits een schriftelijke volmacht. Elk lid of afgevaardigde kan slechts drager zijn van één volmacht.
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V.

BOEKJAAR, BALANS, BEGROTING

Art. 24. Het boekjaar begint jaarlijks op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Wat betreft de maanden vanaf 1
januari 2011 tot en met 31 juli 2011 wordt als overgang een verkort boekjaar voorzien.
Bij het einde van ieder boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar
afgesloten. De balans van het voorbije jaar evenals de begroting van het volgend jaar, worden aan de
Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Het aanvaarden van de balans geldt als ontlasting voor de Raad van Bestuur.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding als dividend aan de
leden worden uitgekeerd.
Alle leden (werkende en toegetreden) kunnen inzage verkrijgen van de rekeningen en begrotingen met
bijgaande stukken, dit ter zetel van de vereniging. Daartoe dient een schriftelijk verzoek te worden
gericht aan de Raad van Bestuur, waarbij datum en uur van de raadpleging wordt afgesproken alsook
welke documenten het lid wenst in te zien.

VI.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 25. a) De vereniging zal worden ontbonden na beslissing van de Algemene Vergadering onder de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2
mei 2002.
b) In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of
meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto-actief van
het maatschappelijk bezit wordt gegeven. Het overblijvend netto-actief wordt overgedragen aan een
vereniging of werk met een soortgelijk oogmerk en doel als de onderhavige vereniging.
VII.

REGLEMENTEN

Art. 26. De werkende en toegetreden leden van de vereniging verbinden zich ertoe, de door de P.B.O.
vzw verordenende reglementen inwendige orde na te leven.

VIII.

SLOTBEPALINGEN

Art. 27. Al hetgeen waarin niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten en het reglement van inwendige
orde wordt voorzien, zal worden geregeld door de geldende wetgeving. In alle gevallen waarin, zowel
door de Wet als de statuten, als het reglement van inwendige orde niet zou worden voorzien, beslist de
Raad van Bestuur.
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Art. 28. Indien sommige bepalingen van onderhavige statuten in strijd zouden zijn met de gebiedende
voorschriften van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, dan dienen deze
als ongeschreven te worden beschouwd, zonder echter de oorzaak van de vernietiging van de vereniging
te kunnen zijn.
Alle voormelde artikelen werden met eenparigheid van stemmen aangenomen door de leden van de
Algemene Vergadering op de vergadering van 30 januari 2005.
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