Versie: 02 mei 2019

De Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk WTC
NIEUWENDIJK met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Schorsemolenstraat 44
heeft op haar samenkomst van 20/02/2012 rechtsgeldig besloten de vzw WTC
NIEUWENDIJK op te richten, statuten aangepast door de Algemene Vergadering
op 02/05/2019:
TITEL I. - Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1
De vereniging wordt genoemd vzw Wielertoeristenclub NIEUWENDIJK,
afgekort vzw WTC NIEUWENDIJK.
Artikel 2
De zetel der vereniging is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationsstraat
115 gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen,
rechtbank van koophandel, Keizerstraat 20 te 2800 Mechelen.
De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij eenvoudige beslissing
van de raad van bestuur.
Artikel 3
Het doel van de vereniging is het wielertoerisme aan te moedigen, uit te breiden
en de vriendschapsbanden te verstevigen tussen hen die deze sport beoefenen.
De vereniging zal hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom, elk roerend of
onroerend goed, nodig voor de verwezenlijking van haar doel kunnen bezitten.
Met het oog op het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel zal zij iedere
handgift, toelage, schenking onder levenden of legaat, die haar zouden kunnen
toegekend worden door natuurlijke personen, of om het even welk organisme
kunnen ontvangen, onder voorbehoud van de goedkeuring door haar Raad van
Bestuur en overeenkomstig artikel 16 van de wet op de verenigingen zonder
winstoogmerk.
De vereniging kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen,
enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan de
doelstellingen waarvoor zij werd opgericht.
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Artikel 4
De vereniging is voor een onbeperkte duur opgericht. Zij kan te allen tijde
ontbonden worden bij beslissing op een buitengewone algemene vergadering.
TITEL II. - Leden - Aanvaarding -Schrapping
Artikel 5
De vereniging telt
(wielertoeristen).

deelgenoten

(bestuursleden)

en

aangesloten

leden

Elke wielertoerist die aanvaard wordt, wordt ingeschreven in het ledenregister.
Het ledenregister kan maximaal op datum van 30 april uit 150 leden bestaan.
De aanvaarding gebeurt bij invulling van een aansluitingsformulier en is pas geldig
mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Het lidgeld dient betaald te zijn voor 31
januari.
Elk clublid dat zijn jaarlijks lidgeld niet betaalt, wordt voor 30 april uit het
ledenregister geschrapt.
TITEL III. - Bijdrage
Artikel 6
De actieve en de toetredende leden betalen een jaarlijkse bijdrage die door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
TITEL IV. - Bestuur - Bevoegdheden - Vergaderingen
Artikel 7
Raad van bestuur:
De raad van bestuur bestaan uit minstens 5 bestuurders en komt minimaal 2 keer
per jaar samen.
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van
bestuur, ten minste 5 kalenderdagen voor de vergadering. Bij ontstentenis van de
voorzitter kan de vergadering bijeengeroepen worden door de ondervoorzitter.
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De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de
dagorde.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis van de
voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van de ondervoorzitter,
door een lid aan te duiden door de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur stelt de dagorde van de algemene vergadering op.
De raad van bestuur legt ieder jaar de jaarrekening van het afgelopen dienstjaar
en het ontwerp van begroting van het volgende dienstjaar ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voor.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering
verkozen voor een hernieuwbare periode van 3 jaar.
Deze leden dienen meerderjarig te zijn.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Kandidaturen en ontslagen worden schriftelijk gericht aan de voorzitter van de
raad van bestuur.
Kandidaat bestuurders moeten deel uitmaken van het ledenregister.
Als het aantal kandidaturen groter is dan het aantal te begeven mandaten, vindt
er een geheime stemming plaats. Elk lid van de algemene vergadering beschikt
over 1 stem. De kandidaten die het grootst aantal stemmen behalen, zijn
verkozen. Er is geen mogelijkheid tot beroep tegen deze beslissing.
De vervanging van overleden of ontslagnemende bestuurders vindt plaats op de
volgende algemene vergadering. De op deze wijze verkozen bestuurder beëindigt
het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
De algemene vergadering kan beslissen tot de afzetting van een bestuurder,
vooral indien hij tegen de belangen van de clubwerking handelt of indien hij zijn
burgerlijke- of politieke rechten verloren is. Twee derde van de leden moet
aanwezig zijn en de beslissing moet met een twee derde meerderheid van de
stemmen worden genomen.
Als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens de algemene vergadering,
wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, die zal plaatsgrijpen
binnen de 14 dagen.
Over punten die voor de tweede maal op de agenda staan, wordt geldig
beraadslaagd, ongeacht het aantal aanwezigen.
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De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen indien minstens de
helft van de leden aanwezig zijn en bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen bepaalt de voorzitter van de raad van bestuur. Bij
ontstentenis van de voorzitter, bepaalt de ondervoorzitter.
Er kan niet bij volmacht gestemd worden.
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze
in en buiten rechte. In die zin kan hij namelijk alle betalingen doen en ontvangen
en daarvan kwijtschrift geven of eisen, alle in bewaargevingen doen en
ontvangen, alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of
vervreemden, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar; alle
private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen; alle
contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten; alle leningen
met of zonder waarborg sluiten; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of
aanvaarden, toestemmen in de hypotheken op de onroerende goederen van de
vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten en doen; alle overeenkomsten
van kredietopening aangaan, de slotsom van rekening te waarborgen met
hypotheek; de maatschappelijke goederen, roerende en onroerende, te
verpanden; de parata executie toestaan van zakelijke of uit de verplichtingen
voortspruitende rechten; afstand doen evenals van alle zakelijke of persoonlijke
waarborgen, handlichting geven, vóór of na de betaling, van alle bevoorrechte of
andere beletselen; pleiten, als eiser of als verweerder, voor alle rechtbanken en
uitvoeren of doen uitvoeren van alle vonnissen, dading stellen, compromis
aangaan.
De raad van bestuur kiest in zijn midden minimaal een:
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
De mandaten van ondervoorzitter en penningmeester mogen door dezelfde
persoon worden uitgeoefend.
Om de 3 jaar is een derde der deelgenoten uittredend. De eerste maal wordt de
volgorde der uittreding aangeduid bij loting. De uittredende beheerders zijn
herkiesbaar.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
voorzitter van de zitting en door de penningmeester.
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Algemene vergadering:
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit
minstens 6 leden. Dit orgaan telt steeds 1 lid meer dan de verkozen mandaten
van de raad van bestuur.
Zij is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van
de bestuurders, met inbegrip van een commissaris-toezichter, het goedkeuren van
de begroting en de rekening, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het
uitsluiten van een lid. Zij beraadslaagt in alle zaken die niet tot de wettelijke of
statutaire bevoegdheden van de raad van bestuur behoren.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad
van bestuur, ten minste 5 kalenderdagen voor de vergadering. Bij ontstentenis
van de voorzitter kan de vergadering bijeengeroepen worden door de
ondervoorzitter. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en
bevat de dagorde.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis van de
voorzitter, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van de ondervoorzitter,
door een lid aan te duiden door de Raad van Bestuur.
De algemene vergadering komt minimaal 1 keer per jaar samen. Dit dient te
gebeuren voor 30 juni. De vergadering is rechtsgeldig indien de helft + 1 van het
aantal verkozen leden van de algemene vergadering aanwezig is.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen bepaalt de voorzitter van de algemene vergadering.
Bij ontstentenis van de voorzitter, bepaalt de ondervoorzitter.
Er kan niet bij volmacht gestemd worden.
Voor het wijzigen van het doel of van de doeleinden is een 4/5 meerderheid nodig.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Tot wijzigen van de statuten, uitsluiten van een deelgenoot of vrijwillige
ontbinding, kan slechts worden besloten indien de bijzondere voorwaarden van
aanwezigheid en desgevallend echtverklaring, vereist door artikel 8, 12 en 20 van
de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, worden
nageleefd.
In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering één of meer
vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
voorzitter van de zitting en door de penningmeester.
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TITEL V. - Algemene bepalingen
Artikel 8
Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar aanvangen op 26 maart 2012, om te
eindigen op 31 december 2012.
Artikel 9
Elk jaar op 31 december, wordt de rekening over het afgelopen jaar opgemaakt
en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de zes
maanden na afsluiting van het boekjaar.
De begroting voor het volgend jaar wordt binnen de zes maanden na afsluiting
van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Binnen de 30 dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering wordt de
jaarrekening door de bestuurders verplicht neergelegd bij de rechtbank van
koophandel.
Artikel 10
Iedere betwisting omtrent de bewoordingen of interpretaties van deze statuten of
omtrent de beslissingen genomen door de vereniging, worden opgelost door de
algemene vergadering, aangezien de deelgenoten door het bijtreden van de
statuten van iedere rechtelijke actie afziet.
De deelgenoten zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vereniging.
Al de in de statuten niet voorziene gevallen zullen geregeld worden door de raad
van bestuur overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2
mei 2002.
Artikel 11
Uittredende of uitgesloten deelgenoten en rechtsopvolgers, en leden voorkomende
in het ledenregister, hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en
kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.
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Artikel 12
Het kapitaal der vereniging is onbeperkt.
Artikel 13
Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van
derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
Artikel 14
De Algemene Vergadering stelt één commissaris-toezichter aan.
Onverminderd andere opdrachten waarmee zij kunnen worden belast, controleren
de commissaris-toezichthouder.
- de volledigheid van de boekhouding, alsook van de jaarrekeningen
- het aangepaste karakter en de werking van de
boekhoudkundige organisatie en van de interne controle.

administratieve

en

De commissaris-toezichthouder kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de
boeken, brieven, notulen en van alle documenten en geschriften van de
vereniging, die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht.
Hij kan van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de
vereniging alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties
verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn opdracht.
Hij stelt jaarlijks een verslag op over de resultaten van zijn controles.
Het controleverslag bedoeld in dit artikel, wordt gevoegd bij de jaarrekening die
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de
vereniging.
Artikel 15
De beslissingen, zowel van de algemene vergadering als van de raad van bestuur,
worden opgenomen in een verslag en ondertekend door de voorzitter en de
penningmeester.
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Artikel 16
In geval van vrijwillige of rechterlijke ontbinding, op welk ogenblik of door welke
oorzaak ook, wordt het overblijvende maatschappelijk actief besteed aan de
Vlaamse Wielrijdersbond.
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De nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van vzw WTC Nieuwendijk is
als volgt:
Voorzitter:
Franciscus Marivoet - 411021-139.65 - Rumst
Wilsonstraat 44 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Ondervoorzitter / penningmeester
Yvan Meeus - 6509214-117.39 - Mechelen
Stationsstraat 115 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Sportbestuurder:
Eric Coudré - 6601207-000.00 - --Broekstraat 12 - 2820 Rijmenam
Materiaalmeester:
Freddy Van Rompaey - 521007-000.00 - --Mechesesteenweg 269 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Verantwoordelijke clubkledij:
Annick Baeten - 750906-000.0 - ---Valkstraat 23 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

Statuten vzw WTC NIEUWENDIJK -

Versie 20190502

10

De nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van vzw WTC
Nieuwendijk is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Franciscus Marivoet - 411021-139.65 - Rumst
Wilsonstraat 44 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Ondervoorzitter / penningmeester
Yvan Meeus - 6509214-049.86 - Mechelen
Stationsstraat 115 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Sportbestuurder:
Eric Coudré - 6601207-000.00 - --Broekstraat 12 - 2820 Rijmenam
Materiaalmeester:
Freddy Van Rompaey - 521007-000.00 - --Mechesesteenweg 269 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Verantwoordelijke clubkledij:
Annick Baeten - 750906-000.0 - ---Valkstraat 23 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Bestuurder:
Paul Ceulemans - 630127-133.96 - Duffel
Meidoornstraat 8 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
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Aldus opgemaakt in 3 exemplaren

Voor eensluidend afschrift verklaard op 19 oktober 2019.

Franciscus Marivoet
voorzitter

Yvan Meeus
Penningmeester
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