Oprichtingsakte V.Z.W. Tennis Club l’Armorial - De Panne
Versie 2: Nav. Algemene vergadering 7 februari 2016

Bij algemene vergadering van 30 maart 2013 werd de V.Z.W. Tennis Club l’Armorial – De Panne
opgericht. Deze algemene vergadering werd samengesteld met de volgende stichtende leden:
Bossuyt Deborah, Belg, Westhoeklaan 60, 8660 De Panne;
Boudolf Laurent, Belg, Duinhoekstraat 37, 8660 De Panne;
George Pol, Belg, Zeelaan 24, 8660 De Panne;
Van den Haute Bernard, Belg, Veldstraat 81 bus 6, 8660 De Panne.
De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen:
A/ Goedkeuring statuten
Art. 1. Naam
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam ‘Tennis Club l’Armorial – De Panne’.
Art. 2. Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8660 De Panne, Olmendreef 1 en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Veurne.
Hij kan slechts verplaatst worden door een beslissing van de algemene vergadering en mits naleving van
de vereisten voor een statutenwijziging.
Art. 3. Doel
De vereniging heeft tot doel:
* Het bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van sport en tennis in het bijzonder;
* Het promoten van tennis, sport en gezond leven;
* Het geven en organiseren van tennislessen en –stages;
* Het beheer en de exploitatie van een clubhuis onmiddellijk gelegen aan de tennisterreinen;
* De organisatie van wedstrijden en tornooien en alle andere evenementen die verband houden
met de tennissport;
* Het verwerven en uitlenen van allerlei uitrusting en materiaal ten behoeve van de sport.
Om deze statutaire doelstellingen te bereiken mag de vereniging samenwerken met of deelnemen aan
alle andere ondernemingen, organisaties of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook,
doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, maar enkel voor zover de opbrengst ervan
besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
De vereniging is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig kunnen zijn voor
de verwezenlijking van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben.
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Art. 4. Duur
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde worden ontbonden.

Art. 5. Leden
Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan 3 bedragen.
Er zijn spelende en steunende leden.
Spelende leden zijn volwaardige leden die alle rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap van een
vereniging kunnen uitoefenen, zoals het uitoefenen van hun stemrecht op de algemene vergadering.
Enkel de namen van de spelende leden worden vermeld in het ledenregister waarvan kopie wordt
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Steunende leden zijn leden die, zonder deel te nemen aan de ingerichte spelgelegenheden, hun
sympathie willen betuigen en hun steun willen verlenen aan het bereiken van het vooropgestelde doel.
Deze leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Zij zijn wel gehouden tot naleving van
het huishoudelijk reglement.
Om lid te worden van de vereniging dient een schriftelijke aanvraag gericht te worden aan het
secretariaat van de vereniging. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid of de aanvraag
wordt aanvaard of niet.
Om lid te worden en te blijven moet men jaarlijks een lidgeld betalen. Het lidgeld wordt jaarlijks
vastgesteld door de raad van bestuur. Het lidgeld bedraagt maximum 500 euro. Het lidmaatschap sluit
tevens aanvaarding in van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
De leden hebben het recht van de ingerichte spelgelegenheden gebruik te maken, binnen de uren en
naar de voorschriften van het huishoudelijk reglement.
Geen enkel lid kan enig recht laten gelden op het bezit van de vereniging. Zij kunnen nimmer het bedrag
van hun jaarlijkse bijdrage terugvorderen.
De leden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits de raad van bestuur
schriftelijk op de hoogte te stellen van hun ontslag. Het lidmaatschap neemt tevens een einde wanneer
men geen lidgeld meer betaald.
Alleen de algemene vergadering kan een lid uitsluiten. Er wordt beslist bij geheime stemming en met een
meerderheid van drie vijfden der aanwezige stemmen, en na het lid, tegen wie deze maatregel schijnt te
moeten getroffen worden, gehoord of opgeroepen te hebben. Een ontslagnemend of uitgesloten lid en
de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het
maatschappelijk fonds en mogen geen overlegging van rekeningen, verzegeling, inventaris of
terugbetaling van de gestorte ledenbijdrage vorderen.
Een lijst met, alfabetisch gerangschikt, de namen, voornamen en woonplaats van de leden van de
vereniging moet op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vereniging door de
secretaris worden neergelegd, binnen een maand na de bekendmaking van de statuten. Deze lijst wordt
ieder jaar aangevuld door de zorgen van de secretaris. Zij vermeldt in alfabetische orde de wijzigingen
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die bij de leden hebben plaatsgehad. Het ledenregister zal steeds ter inzage zijn in het clubhuis van de
vereniging.
Art. 6. Algemene vergadering.
Alle spelende leden samen vormen de algemene vergadering. De algemene vergadering oefent de
hoogste macht uit over de vereniging. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden:
* de wijziging van de statuten;
* de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
* de benoeming en het ontslag van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
* de kwijting aan bestuurders en commissarissen;
* de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;
* de uitsluiting van een lid;
* het ontbinden van de vereniging;
* elke beslissing die de wettelijke of statutaire macht van de Raad van Bestuur te boven gaat.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, telkens het doel of het
belang van de vereniging dat vereist. Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor
het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de bestuurders.
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als
minstens één vijfde van de spelende leden daarom verzoeken en wel binnen de maand na het indienen
van zulk verzoek.
Al de spelende leden moeten worden opgeroepen minstens acht dagen voor de vergadering. Dit
geschiedt door de secretaris van de vereniging. De oproeping gebeurt schriftelijk, vermeldt de door de
raad van bestuur vastgelegde agenda, en is ondertekend door minstens 2 bestuurders. De oproeping
wordt verstuurd door middel van een gewone of elektronische brief.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de spelende leden, moet eveneens op
de agenda wordt geplaatst. Dit onderwerp moet tenminste 2 werkdagen voor de vergadering aan de
secretaris van de vereniging worden meegedeeld.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden gestemd.
De vergaderingen hebben plaats op de zetel of op de plaats die in de oproeping is vermeld.
De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden. Haar besluiten
verbinden evenzeer de niet aanwezige leden en de leden die niet of tegenstemmen.
Ieder spelend lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en er aan deel te nemen, hetzij
persoonlijk, hetzij door middel van een gevolmachtigde, die zelf ook lid is van de vereniging. Een
gevolmachtigde kan slechts 1 lid van de vereniging vertegenwoordigen. Al de spelende leden beschikken
in de vergadering over één stem.
De steunende leden hebben eveneens het recht de algemene vergadering persoonlijk bij te wonen, dit
evenwel zonder stemrecht.
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en niet
uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
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De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de
voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de
oudst aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt zijn secretaris en een niet tot de raad van bestuur
horende stemopnemer aan.
Behoudens wettelijke of statutaire uitzonderingen, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe groot het aantal der aanwezigen ook is. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris, en bijgehouden worden in een bijzonder register op de zetel van de vereniging. De leden, en
derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om, op hun kosten, inzage en/of afschriften
van de notulen te vragen, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven publiciteit.
Art. 7. Raad van Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en hoogstens vijftien
bestuurders, leden van de vereniging.
Ieder spelend lid van de vereniging dat zich kandidaat wenst te stellen voor een bestuurdersfunctie dient
zijn kandidatuur schriftelijk op het secretariaat in te dienen, uiterlijk veertien dagen voor de datum
waarop de algemene vergadering werd vastgelegd.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering. Om verkozen te worden tot de raad
van bestuur moet een kandidaat bestuurslid een gewone meerderheid van het aantal stemmen behalen
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering. De raad kiest onder zijn
leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en iedere andere functie
die zij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.
De duur van het mandaat is bepaald op vier jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar mits zich
opnieuw kandidaat gesteld te hebben. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
In geval van overlijden of ontslag van een bestuurder mag de raad van bestuur voorzien in zijn
vervanging, tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het nieuw gekozen bestuurslid beëindigd zijn
mandaat bij het voorziene einde van het mandaat van het bestuurslid dat hij vervangt.
Het mandaat van bestuurder eindigt door het verstrijken van de duurtijd van het mandaat, door vrijwillig
ontslag, door overlijden of door afzetting door de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk laten weten aan de raad van bestuur. Dit
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire
minimum is gedaald.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de
agenda van de algemene vergadering.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging, met
uitzondering van de beslissingen die wettelijk of statutair zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering. Aldus vallen volgende niet-limitatieve handelingen onder de bevoegdheid van de raad van
bestuur: aanwerven, ontslag en bezoldiging van personeel; uitvaardigen van huishoudelijke
reglementen; alle daden van beheer en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten
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aan de algemene vergadering zijn voorbehouden; het aanvaarden en verwerpen van toelagen,
schenkingen en legaten; het beleggen van gelden; het aangaan van leningen; het instellen van
rechtsvorderingen; het afstand doen van rechten en rechtsvorderingen; alle betalingen doen en
ontvangen en daarvan kwijtschrift eisen of geven; de rekeningen beheren, ...
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en
taken overdragen aan één der bestuurders of zelfs aan een andere persoon, lid van de vereniging of niet.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van
de vereniging. Zij treden steeds op als orgaan van de vereniging en dragen bijgevolg geen persoonlijke
verantwoordelijkheid.
De vereniging is geldig verbonden ten aanzien van derden door de handtekening van tenminste 3
bestuurders. De raad van bestuur kan evenwel machtiging geven om de vereniging door middel van de
handtekening van 1 bestuurder te verbinden. Deze machtiging dient steeds voorafgaandelijk en specifiek
te zijn. Een algemene machtiging is terzake uitgesloten.
De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. Hij kan
slechts geldig beslissen op voorwaarde dat minstens 3 bestuursleden aanwezig zijn
Iedere bijeenroeping van de raad van bestuur zal tevens aan het College van Burgemeester en
Schepenen van de Gemeente De Panne worden gericht. Het College van Burgemeester en Schepenen
heeft het recht een afgevaardigde van dit College, of een gevolmachtigde, iedere Raad van Bestuur met
raadgevende stem te laten bijwonen.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de
raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige
bestuurder.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris en bijgehouden worden gehouden in een daartoe bestemd register.
Art. 8. Begrotingen en rekeningen
Het boekjaar van de vereniging loopt van één december tot dertig november.
Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar
afgesloten, de inventaris en de balans, evenals de begroting voor het volgend jaar opgemaakt. Ze
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, die eveneens stemt over de
kwijting van de bestuurders
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van
dividenden aan de leden worden uitgekeerd.
Art. 9. Ontbinding, vereffening
De vereniging kan ontbonden worden door een gerechtelijke beslissing of door de algemene vergadering
met een 4/5 meerderheid op voorwaarde dat 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door
de rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald en de wijze van
vereffening der schulden en van de te gelde making der goederen vastgesteld.
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In geval van ontbinding zal, na aanzuivering van het passief, het resterende actief worden overgedragen
aan een vereniging met een gelijkaardig doel.
Art. 10. Diverse bepalingen
Voor alles wat niet is voorzien in de statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van de vigerende wet
op de VZW’s.

B/ Benoeming leden Raad van Bestuur
De algemene vergadering van 7 februari 2016 heeft tot bestuurders benoemd:
Bossuyt Deborah,Westhoeklaan 60, 8660 De Panne, geboren te Gent op 09/11/1990;
Boudolf Laurent, Duinhoekstraat 37, 8660 De Panne, geboren te Brugge op 30/08/1976;
George Pol, Zeelaan 24, 8660 De Panne, geboren te Veurne op 23/11/1957;
Lagatie Elien, Klaproosstraat 21, 8630 Veurne, geboren te Veurne op 26/02/1988
Tyvaert Jarich, Noordstraat 132, 8630 Veurne, geboren te Veurne op 04/08/1995
Van den Haute Bernard, Veldstraat 81 bus 6, 8660 De Panne, geboren te Kortrijk op 22/10/1973.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en
heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door de statuten aan de algemene vergadering
worden toegekend.
De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en
taken overdragen aan één der bestuurders of zelfs aan een andere persoon, lid van de vereniging of niet.

C/ Samenstelling Raad van Bestuur
De raad van bestuur is als volgt samengesteld en heeft onder zijn leden, op 7 februari 2016, volgende
functies verdeeld en in die functie benoemd:
Voorzitter & coördinator Trainingen en Stages: Van den Haute Bernard, Veldstraat 81 bus 6,
8660 De Panne;
Ondervoorzitter: George Pol, Zeelaan 24, 8660 De Panne;
Secretaris: Lagatie Elien, Klaproosstraat 21, 8630 Veurne;
Penningmeester & coördinator clubleven “de Zesse”: Bossuyt Deborah,Westhoeklaan 60, 8660
De Panne;
Coördinator Competitie & Officials: Tyvaert Jarich Noordstraat 132, 8630 Veurne;
Adviseur- bestuurslid: Boudolf Laurent, Duinhoekstraat 37, 8660 De Panne;
De vereniging is geldig verbonden ten aanzien van derden door de handtekening van tenminste 3
bestuurders. De raad van bestuur kan evenwel machtiging geven om de vereniging door middel van de
handtekening van 1 bestuurder te verbinden. Deze machtiging dient steeds voorafgaandelijk en specifiek
te zijn. Een algemene machtiging is terzake uitgesloten.
De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.
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Opgemaakt te De Panne op 7 februari 2016.
Bernard Van den Haute

Pol George

Deborah Bossuyt

Laurent Boudolf

Elien Lagatie

Jarich Tyvaert
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