STATUTEN - BASKETBAL in MALLE VZW - 2390 Westmalle
Op 21 april 2008 verklaren de ondergetekenden bij deze akte, opgemaakt in vier originelen, de statuten van
de vereniging BBC Westmalle vzw, opgericht op 22 december 1988, waarvan de statuten 22 december 2005
in overeenstemming werden gebracht met de wet van 2 mei 2002, te wijzigen in de statuten zoals hieronder
aangegeven.
Titel l. - Benaming, maatschappelijke zetel
Artikel 1
De vereniging draagt vanaf heden de naam BASKETBAL in MALLE vereniging zonder winstoogmerk. (Mag
afgekort worden tot BASKETBAL MALLE VZW of BIM vzw)
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd Tulpenlaan 16 te 2390 Malle, binnen het gerechtelijke
arrondissement Antwerpen. De zetel kan te allen tijde overgebracht worden naar een andere locatie door
een beslissing van de algemene vergadering. Alle briefwisseling wordt echter bezorgd op het adres van de
secretaris.
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment na een beslissing van de algemene
vergadering of van rechtswege ontbonden worden.
Artikel 4
De vereniging en al haar leden gaan de verbintenis aan de statuten en reglementen van de V.B.L. te
eerbiedigen.
Titel II. - Doel
Artikel 5
De vereniging heeft tot doel de lichamelijke en morele vorming van jeugd en volwassenen te bevorderen
door het beoefenen van basketbal en dit zonder winstoogmerk.
De vereniging kan 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 of
huren.
De vereniging kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze, alle handelsdaden stellen voor zover de opbrengst
hiervan uitsluitend ten goede komt aan het maatschappelijk doel waarvoor zij werd opgericht.
Tot de concrete activiteiten van de vereniging behoren ondermeer:
•
het aanleren, beoefenen van de basketbalsport, zowel op vriendschappelijke als op competitieve
basis, van welke aard ook, en op welke plaats dan ook;
•
het organiseren van alle activiteiten, waar en wanneer de vereniging dit wil, als bijvoorbeeld
trainingen, stages, en tornooien die het beoefenen van de basketbalsport ten goede komen of zelfs
maar kunnen bevorderen.
Artikel 6
De vzw Basketbal Malle beheert clubs aangesloten bij de verschillende basketbalbonden zoals deze in België
(Vlaanderen) bestaan zoals de vzw Vlaamse Basketballiga (VBL) en de vzw Koninklijke Antwerpse Vereniging
Van Vriendenclubs (KAVVV) en eventuele andere.
Vanaf het moment van deze statutenwijziging zal zij het beheer op zich nemen van:
•
De club met lidnummer 0978 van de vzw Vlaamse Basketballiga, die op haar beurt aangesloten is bij
de Koninklijke Belgische Basketbalbond, tot op heden BBC Westmalle genoemd, vanaf dan Basket
Malle.
•
De club met lidnummer 5230, aangesloten bij de vzw Koninklijke Antwerpse Vereniging Van
Vriendenclubs, heden Dambas genoemd.
Titel III. - Leden

Artikel 7 (Soort leden)
De vereniging telt ‘effectieve’ en ‘toegetreden leden’.
§1 Effectieve leden
De Vereniging telt minimum 9 effectieve leden, er is geen maximum aantal bepaald.
Zij worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering, waar ze stemrecht hebben.
leder natuurlijk persoon of rechtspersoon kan zich, op voorstel van twee leden bij de Raad van Bestuur,
schriftelijk kandidaat stellen, op voorwaarde dat de kandidaat:
•
bekwaam en meerderjarig is;
•
zijn bijdrage betaalt, indien hij hiertoe verplicht is volgens artikel 13 van deze statuten;
•
de statuten en het reglement van inwendige orde naleeft;
•
deelneemt aan de activiteiten van de vereniging;
§2 Toegetreden leden
Zij worden kunnen enkel mits uitnodiging door de raad van bestuur, aanwezig zijn op de Algemene
vergadering, doch hebben in geen geval stemrecht in deze vergadering.
•
Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstelling van de vereniging
ondersteunt;
•
zijn bijdrage betaalt, indien hij hiertoe verplicht is volgens artikel 13 van deze statuten;
•
basket beoefent, bevordert of ondersteunt;
•
de statuten en het reglement van inwendige orde naleeft;
•
kan toetreden als lid van de Vereniging.
Conform de wet wordt telkens er in deze statuten gesproken wordt over de “leden”, de effectieve leden
bedoelt.
Artikel 8 (Toelating der leden)
§1 Effectieve leden
De kandidaten welke voldoen aan de voorwaarden omschreven in Art. 7 §1 en aanvaard worden met 2/3
meerderheid van de aanwezigen en/of vertegenwoordigde ‘effectieve leden’ van de Algemene Vergadering,
worden toegelaten als ‘effectief lid’. De stemming is geheim. Deze beslissing dient niet gemotiveerd te
worden. Er is geen beroep mogelijk. Indien de Algemene Vergadering de toelating van een ‘kandidaateffectief lid’ weigert, kan de ‘kandidaat - effectief lid’ slechts een nieuwe aanvraag indienen 1 jaar na de
eerste aanvraag.
De effectieve leden, zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging en zij
moeten niet voor haar schulden instaan met hun eigen goederen.
§2 Toegetreden leden
Het verzoek tot toelating gebeurt door terugzending van de aansluitingsformulieren aan de secretaris van
de vereniging en de betaling van de bijdrage.
Als ‘Toegetreden lid’ wordt eenieder toegelaten, die als zodanig door de Raad van Bestuur wordt erkend,
zonder mogelijkheid van verhaal. Deze beslissing dient niet te worden gemotiveerd.
De enkelvoudige terugzending van de aansluitingsformulieren geldt als instemming en akkoord met de
statuten en het doel van de vereniging, evenals het reglement van inwendige orde en de gedragsregels.
De toegetreden leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging en zij
moeten niet voor haar schulden instaan met hun eigen goederen.
Artikel 9 (Ontslag)
Elk lid, zowel ‘toegetreden als effectief’, kan te allen tijde uit de vereniging treden, zonder dat de
eventuele bijdrage hem/haar terug verschuldigd is. Het ontslag van een ‘effectief lid’ wordt per
aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap eindigt van
rechtswege in geval van overlijden, faillissement of onbekwaamheid, tijdelijk dan wel definitief.
Zo door het vrijwillig ontslag van een ‘effectief lid’ , het aantal ‘effectieve leden’ is teruggevallen tot onder
het statutair minimum, wordt het ontslag opgeschort tot er na een redelijke termijn een vervanger is
gevonden.
Elk lid, zowel ‘toegetreden’ als ‘effectief, wordt geacht ontslag te nemen indien hij / zij niet langer voldoet
aan de voorwaarden opgesomd in artikel 7.
Elk ‘effectief lid’ dat drie opeenvolgende malen afwezig is gebleven en niet vertegenwoordigd werd op de
jaarlijkse algemene vergadering, wordt beschouwd als ontslagnemend.

Artikel 10 (Uitsluiting) Leden
De uitsluiting van zowel een ‘effectief lid’, als een ‘toegetreden lid’, kan slechts door de Algemene
Vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezigen en/of vertegenwoordigde ‘effectieve leden’
worden uitgesproken. Het lid, dat wordt uitgesloten, dient evenwel door de vergadering gehoord te worden.
De stemming over de uitsluiting is geheim.
Artikel 11
Geen enkel lid, zowel ‘toegetreden’ als ‘effectief’, noch zijn erfgenamen, rechthebbenden of
rechtsopvolgers, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op de enkele
hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap,
bij de beëindiging ervan om welke reden dan ook, bij de ontbinding van de vereniging, enzovoort...
Indien een lid, zowel ‘toegetreden’ als ‘effectief’, op het moment van zijn ontslag of uitsluiting nog in het
bezit is van enige activa welke toebehoren aan de vereniging, dan zullen deze activa ten laatste 8 (acht)
dagen na het ontslag of uitsluiting op de zetel van de vereniging terugbezorgd moeten worden.
Artikel 12
Zowel de ‘effectieve’, als de ‘toegetreden leden’ verbinden er zich toe de belangen van de vereniging of één
van haar organen niet te schaden.
Titel lV. - Bijdragen
Artikel 13
Alle leden, zowel de ‘effectieve’ als de ‘toegetreden’, die binnen het kader van de vereniging, basketbal
beoefenen, zijn een bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt vastgesteld op maximum vijfhonderd euro
(€ 500) per jaar en het juiste bedrag wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering goedgekeurd en
vastgelegd in het Reglement van Inwendige Orde. De jaarlijkse bijdrage dient te worden betaald alvorens
de basketbalcompetitie begint. De overige leden zijn geen bijdrage verschuldigd.
Elk nieuw lid, zowel ‘toegetreden’ als ‘effectief’, zal zijn bijdrage verschuldigd zijn vanaf zijn aanvaarding.
Titel V. - Algemene Vergadering
Artikel 14 (Leden/oproeping)
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur of wanneer één vijfde van de
effectieve leden hierom verzoekt. Zij kan worden samengeroepen telkens het belang van de vereniging dit
vereist. Zij moet echter minstens éénmaal per jaar, in het derde kwartaal, worden samengeroepen.
De oproepingen moeten, om geldig te zijn, de plaats, datum, uur en agenda bevatten en ondertekend zijn
door de voorzitter of plaatsvervanger.
Alle ‘effectieve leden’ worden schriftelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering door de voorzitter van
de Algemene Vergadering. Het schrijven wordt ten minste 8 dagen voor de vergadering verstuurd naar het
adres, opgegeven door het lid, aan de secretaris van de vereniging. Dit kan eventueel via e-mail, mits
éénmalige toestemming van het lid.
De agenda wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering bestaat uit alle ‘effectieve leden’ en wordt voorgezeten door de Voorzitter van
de Raad van Bestuur, of zijn plaatsvervanger. Indien geen van beiden aanwezig is, wordt de vergadering
voorgezeten door het oudste lid.
Elk ‘effectief lid’ beschikt over maximaal één stem. Bij afwezigheid kan een schriftelijke volmacht gegeven
worden aan een ander stemgerechtigd lid. Elk aanwezig lid kan slechts één gevolmachtigde stem
vertegenwoordigen.
Artikel 15 (Bevoegdheid)
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle ‘effectieve leden’ zij is bevoegd voor:
1) de goedkeuring van de statuten;
2) het wijzigen van de statuten;
3) het benoemen en ontslaan van de bestuurders;
4) kwijting te verlenen aan de bestuurders over het gevoerde beleid;
5) het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en de rekeningen;

6) de ontbinding van de vereniging;
7) de benoeming van de vereffenaars, wanneer de vereniging zal ontbonden worden;
8) het uitsluiten van een lid;
9) het toelaten van een ‘effectief lid’;
10) de omzetting van een vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
11) het jaarlijks goedkeuren van het Reglement van Inwendige Orde en de Gedragsregels;
12) het uitoefenen van alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten.
13) de benoeming en afzetting van de commissarissen en het betalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend.
14) de kwijting aan de commissarissen
Artikel 16 (Quorum)
De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, die minstens de helft van het ledenaantal bedragen behalve in de gevallen waarin
er anders wordt beslist door de wet of de onderhavige statuten. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
Een minimale aanwezigheid van 2/3 der ‘effectieve leden’ is nodig voor:
1)
een wijziging van de statuten;
2)
de wijziging van het doel van de vereniging;
3)
de vrijwillige ontbinding van de vereniging (inclusief de omvorming tot een vennootschap met sociaal
oogmerk);
4)
het uitsluiten van een ‘effectief lid’.
Het uitsluiten van een “toegetreden lid”, kan met een gewone meerderheid.
Zo dit niet bereikt wordt, kan men rechtsgeldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezigen
of vertegenwoordigden, op een daaropvolgende vergadering, te houden minstens 15 dagen na de eerste
vergadering over dezelfde agenda.
Daarenboven moeten beslissingen over punten 1 en 4 steeds worden genomen met een meerderheid van 2/3
der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor punten 2 en 3 is zelfs een meerderheid
van 4/5 der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden nodig.
Artikel 17 (Agenda)
De Algemene Vergadering kan enkel beslissingen nemen over punten vermeld op de agenda.
Ieder ‘effectief lid’ kan agendapunten inschrijven op de dagorde, dit kan door een gewoon schrijven te
richten aan het secretariaat. Deze procedure wordt afgesloten 7 dagen voor de vergadering.
Tijdens de vergadering kunnen nog bijkomende agendapunten behandeld worden, indien alle effectieve leden
aanwezig zijn en zij ook allen akkoord gaan.
Artikel 18 (Notulen)
Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt.
De originele notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een Notulenregister. Dit register
wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle ‘effectieve leden’, zonder verplaatsing ervan, er
inzage van kunnen nemen.
Alle ‘effectieve leden’ worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door
toezending van een kopie van de originele notulen van de vergadering. Dit kan mits hun eenmalige instemming
ook via e-mail.
Belanghebbende derden kunnen, mits schriftelijke aanvraag bij de secretaris en mits voorafgaandelijke
betaling van de kostprijs, een uittreksel krijgen van de beslissingen van de algemene vergadering.
Titel VI. - Raad van Bestuur
Artikel 19 (Benoemingen)
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit minimaal vier leden bestaat, die benoemd
zijn door de Algemene Vergadering, en die te allen tijde door de Algemene Vergadering kunnen afgezet
worden. Ze worden gekozen onder de ‘effectieve leden’. De stemming is geheim. Hun mandaat is van
onbepaalde duur. Zij zijn herbenoembaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene
Vergadering anders zou bepalen.

Indien bij het toekennen van de mandaten een gelijk aantal stemmen geteld wordt, dan dient een tweede
stemronde gehouden voor die kandidaten. Is het aantal stemmen vooralsnog gelijk, dan is de stem van het
‘effectief lid’ met de hoogste anciënniteit bij de vereniging, doorslaggevend.
Zo door verstrijken van termijn, vrijwillig ontslag of door uitsluiting, het aantal bestuurders is
teruggevallen tot onder het statutaire minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot regelmatig in hun
vervanging is voorzien.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden de verschillende functies: een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die hij voor de goede werking van de
vereniging noodzakelijk acht. Zij vormen samen de Raad van Bestuur en ze hebben de bevoegdheden, nodig
voor de dagelijkse uitoefening van hun taak.
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en van een
uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Artikel 20 (Vergaderingen/oproepingen)
§1 De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van de vereniging dit
vereist. De oproeping gebeurt schriftelijk en moet minstens 8 dagen op voorhand worden verstuurd, behalve
in dringende gevallen, die aan het oordeel van de voorzitter overgelaten worden.
De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van de Raad van Bestuur, evenals de agenda.
De aanwezigheid op de vergaderingen weerlegt alle eventuele tekortkomingen in de oproeping, behoudens
voorbehoud geformuleerd tijdens de vergadering.
Zij moet echter minstens eenmaal per jaar gehouden worden ter voorbereiding van de Algemene
Vergadering, waar de jaarrekeningen en begroting ter goedkeuring worden voorgelegd.
Ook moet zij worden opgeroepen:
- binnen de 8 dagen na het schriftelijk verzoek van elke bestuurder, bij de
secretaris;
- wanneer één vijfde van de ‘effectieve leden’ vraagt om een ‘Algemene Vergadering’
te organiseren, om zodoende de agenda van de deze Algemene Vergadering op te stellen.
§2 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Indien geen van
beiden aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid. De Raad van Bestuur kan slechts
dan geldig vergaderen wanneer de helft der bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is. De
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter of wie hem vervangt, doorslaggevend.
Artikel 21 (Notulen)
§1 Van elke Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt. De originele notulen van de Raad van Bestuur
worden ingeschreven in een Notulenregister. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging,
waar alle effectieve leden er, zonder verplaatsing ervan, inzage kunnen van nemen. Alle bestuurders worden
op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Raad van Bestuur door toezending van een kopie van de
originele notulen van de vergadering. Dit kan ook via e-mail mits éénmalige toestemming van de bestuurders.
§2 De uittreksels die moeten worden voorgelegd en alle andere akten, worden geldig ondertekend door de
secretaris of een bestuurder.
Artikel 22 (Bevoegdheden)
§1 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de Algemene
Vergadering behoren.
De bestuurders oefenen hun bevoegdheid als college uit.
De Raad kan een deel van haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden delegeren aan een orgaan of
persoon.
§2 De gemachtigden oefenen hun bevoegdheden alleen of gezamenlijk uit. De modaliteiten worden
beschreven in het reglement van inwendige orde.

§4 Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten, ten aanzien van derden, niet doen
blijken van enig besluit of enige machtiging.
Artikel 23 (Taken)
Overeenkomstig artikel 76 van het huishoudelijk reglement van de vzw VBL, deel administratie, zullen “de
voorzitter, secretaris, penningmeester en één tekenend lid” van de clubs die door de vzw Basketbal in Malle
beheerd worden, ook lid zijn van de Raad van Bestuur van de vzw Basketbal in Malle.
Het comité dat op deze manier, overeenkomstig de statuten van de vzw VBL, gevormd wordt, is bevoegd om
de club te vertegenwoordigen overeenkomstig hetzelfde huishoudelijk reglement.
Artikel 24 (Ontslag/uitsluiting)
Voor ontslag en uitsluiting gelden dezelfde regels als voor ontslag en uitsluiting van ‘Effectieve leden’ (cfr.
Artikel 8 ).
Elk lid van de raad van bestuur kan te allen tijde zijn mandaat neerleggen. Het ontslag van een ‘effectief lid’
wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur. Het mandaat eindigt van
rechtswege in geval van overlijden, faillissement of onbekwaamheid, tijdelijk dan wel definitief.
Zo door het vrijwillig ontslag van een lid van de raad van bestuur, het aantal leden van deze raad is
teruggevallen tot onder het statutair minimum, wordt het ontslag opgeschort tot er na een redelijke
termijn een vervanger is gevonden.
Artikel 25 (Uitsluiting) Leden
De uitsluiting van een lid van de raad van bestuur kan slechts door de Algemene Vergadering met een 2/3
meerderheid van de aanwezigen en/of vertegenwoordigde ‘effectieve leden’ worden uitgesproken. Het lid,
dat wordt uitgesloten, dient evenwel door de vergadering gehoord te worden. De stemming over de
uitsluiting is geheim.
Artikel 26 (Verantwoordelijkheden)
De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en
zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor
persoonlijk aangegane verbintenissen die strijdig zijn met de statuten of met het Reglement van Inwendige
Orde.
Titel VII. - Reglement van Inwendige Orde
Artikel 27
Een Reglement van Inwendige Orde en een document met Gedragsregels zal jaarlijks door de Raad van
Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden.
Wijzigingen kunnen met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
aangebracht worden.
TITEL VIII. - Begrotingen, rekeningen
Artikel 28
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening en begroting op en legt ze ter goedkeuring voor aan de gewone
Algemene Vergadering, die zal gehouden worden in de loop van het eerste kwartaal na afsluiting van het
boekjaar. Een exemplaar van de begroting en de jaarrekening wordt aan de uitnodiging van de Algemene
Vergadering gehecht. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt de Raad van Bestuur
verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de Algemene Vergadering zich uit over
de kwijting aan de bestuurders.
Indien echter in de loop van het boekjaar zou blijken dat het vastgestelde budget ontoereikend is, is de
Raad van Bestuur verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen om een aanvullende
begroting goed te keuren, dit voor enig financieel engagement aangegaan wordt.
Artikel 29
De vereniging zal inkomsten werven uit lidgelden, steungelden, sponsoring, het maken van publiciteit, de
opbrengst van activiteiten, en op welke wijze welke de wet ook toelaat.

TITEL IX. -- Ontbinding, vereffening
Artikel 30
Behoudens de gevallen van de gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald is in de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de Rechtbank,
één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij "VZW in vereffening" is,
overeenkomstig de wet.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief,
worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wet.
Artikel 31
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging
die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft. De Algemene Vergadering die tot ontbinding
besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
Titel X. -- Diversen
Artikel 32
Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk bepaald is, wordt geregeld volgens de vzw-wetgeving
van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
Benoemingen;
De Algemene vergadering van 21 april 2008 verkiest volgende bestuurders:
Namens de algemene vergadering

Voorzitter

Secretaris

De vergadering van de Raad van Bestuur van 21 april 2008 keurt onderstaande invulling van de mandaten
goed:
• Voorzitter, Van Tichelen Steven, Vaartstraat 161 te 2960 Brecht, geboren 09.03.1980 te Brasschaat
• Ondervoorzitter sportief, Grootjans Joris, Hallebaan50/4 te 2390 Malle, geboren 01.01.1979 te Zoersel
• Ondervoorzitter organisatorisch en penningmeester, Van Oeckel Danny, Vogelsanck 7 te 2390 Malle,
geboren 17.08.1967 te Brecht
• Secretaris, Gentjens Walter, Tulpenlaan 16 te 2390 Malle, geboren 24.11.1962 te Lier
• Nicole Van Meir, Heidsiebaan 4 te 2390 Malle, geboortedatum 11.04.1955, te Antwerpen
• Leon Willems, Antwerpsesteenweg 411 te 2390 Malle, geboortedatum 08.06.1938, te Brecht
Namens de raad van bestuur

Voorzitter

Secretaris

