Statuten

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VBL op 7 december 2005.
Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2005 onder nr. 191306
Wijzigingen goedgekeurd door:
‐ de Buitengewone Algemene Vergadering van de VBL op 10 december 2009
‐ de Algemene Vergadering van 7 november 2012

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Art. 1. NAAM
De vereniging draagt de naam "Vlaamse Bridge Liga", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "VBL
vzw".
Art. 2. ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2600 Antwerpen, Boomgaardstraat 22 en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Art. 3. DOEL
De vereniging heeft tot doel binnen de Vlaamse gemeenschap het bridgespel te propageren en te
bevorderen, uit te breiden, het spelpeil te verbeteren, en de bridgespelers te verenigen en te registreren.
Ze zal de geregistreerde spelers vertegenwoordigen bij alle overheids- en bridge-instanties.
Art. 4. DUUR
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

LEDEN EN ORGANISATIES
Art. 5. AANTAL LEDEN
De vereniging bestaat uit ten minste 3 leden, het maximum aantal is onbepaald.
Art. 6. TOETREDING
De leden worden aanvaard door de Raad van Bestuur volgens de voorschriften van het huishoudelijk
reglement.
Art. 7. LIDGELD
De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur zonder het bedrag van
€ 1.250,00 te mogen overschrijden.

Statuten 2012 Vlaamse Bridge Liga

1

Art. 8. VERLIES VAN LIDMAATSCHAP
Leden verliezen hun lidmaatschap door ontslag of niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage. Zij kunnen
enkel uitgesloten worden bij beslissing van de Algemene Vergadering. In afwachting hiervan kan de
Raad van Bestuur evenwel beslissen dat de aan het lidmaatschap verbonden rechten van het lid
waartegen een voorstel tot uitsluiting loopt, worden opgeschort tot aan de beslissing van de Algemene
Vergadering.
Ingeval van uitsluiting of ontslag van een lid kan dit lid of zijn rechthebbende geen aanspraak maken op
de teruggave van het geheel of een deel van de bijdrage die dat lid aan de vereniging heeft betaald, noch
op kwijtschelding ervan als het lid die bijdrage nog verschuldigd is.

ADMINISTRATIE EN BESTUUR
Art. 9. RAAD VAN BESTUUR
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum 14 op de
Algemene Vergadering verkozen leden.
Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot uitvoering van het mandaat dat zij ontvingen.
Art. 10. WERKING RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter aan. De raad van Bestuur komt bijeen na
oproeping van de voorzitter of drie bestuurders en kan enkel geldig vergaderen en beslissen indien de
helft plus één der leden aanwezig is.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden aangenomen bij meerderheid van stemmen
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een aanwezige bestuurder mag
slechts drager zijn van één enkele volmacht.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt
doorslaggevend. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de
oudste bestuurder.
Art. 11. NOTULEN
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd, de notulen worden digitaal bewaard op
de zetel van de vereniging en ze worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse Bridge Liga vzw
waar ze door alle leden kunnen geraadpleegd worden.
Art. 12. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de ruimste machten om alle akten van bestuur of beschikking te
stellen met betrekking tot de vereniging.
Tot zijn bevoegdheid behoren alle handelingen die niet door de wet of onderhavige statuten
voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur kan personeel aanwerven en ontslaan. Hij kan overeenkomsten afsluiten met
leveranciers, vennootschappen van publiciteit en distributie.
De geschriften die de vereniging verbinden, worden door de voorzitter en een bestuurder bekrachtigd; zij
zijn tegenover derden niet gehouden tot staving van hun bevoegdheden.
De handtekening van één enkele bestuurder of gevolmachtigde volstaat voor het ontvangen van
aangetekende zendingen.
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REKENINGEN EN BEGROTING
Art. 13. TOEZICHT OP DE REKENINGEN
De rekeningen van de vereniging worden ofwel opgemaakt door een bedrijfsrevisor ofwel onderworpen
aan het toezicht van een of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de Raad
van Bestuur. Zij zijn geen lid van de Raad van Bestuur en zijn herkiesbaar. Zij hebben een onbeperkt
recht op controle en toezicht.
Op de zetel van de vereniging kan kennis genomen worden van alle geschriften zonder verplaatsing
ervan.
Het resultaat van de bevindingen van de bedrijfsrevisor of van de commissarissen wordt voorgelegd aan
de Algemene Vergadering.
Het mandaat van commissaris is onbezoldigd.
Art. 14. MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk jaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december, met
uitzondering van het maatschappelijk jaar 2012-2013: dat neemt een aanvang op 1 juli 2012 en
eindigt op 31 december 2013.
De rekeningen en de begroting worden samen met het verslag van de bedrijfsrevisor of van de
commissaris onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering die zal gehouden worden
ten laatste zes maanden na de afsluiting van het matschappelijk jaar.

ALGEMENE VERGADERING
Art. 15. SAMENSTELLING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aangesloten leden. Zij is rechtsgelding samengesteld
welk ook het aandeel van de aanwezige leden is. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur, bij ontstentenis door de oudste bestuurder.
De Algemene Vergadering oefent het opperste gezag in de vereniging uit. Aan de Algemene Vergadering
zijn de wettelijke bevoegdheden voorbehouden.
Art. 16. STEMRECHT
Alle leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering volgens het aantal geregistreerde spelers per
club met een maximum van 4 en een minimum van 1. De beslissingen worden getroffen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in het kader waarin door de wet of
onderhavige statuten anders is beschikt. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter
of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Art.17. NOTULEN
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd, de notulen worden digitaal bewaard
op de zetel van de vereniging en ze worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse Bridge Liga vzw
waar ze door alle leden kunnen geraadpleegd worden.
Elke wijziging aan de statuten moet gepubliceerd worden in de bijlagen van het "Belgisch Staatsblad".
Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of herroeping van de leden van de Raad van Bestuur.
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Art. 18. UITNODIGING, DAGORDE, VOLMACHTEN
Alle leden moeten tot de Algemene Vergadering worden uitgenodigd ten minste acht dagen voor de
datum van de bijeenkomst, dit bij eenvoudige brief of ander communicatiemiddel.
De dagorde zal worden bijgevoegd bij deze oproepingen en zal worden opgesteld door de Raad van
Bestuur.
De Algemene Vergadering zal slechts kunnen beraadslagen over de punten van de agenda.
Ieder lid kan schriftelijk één volmacht geven aan een ander lid van de Algemene Vergadering. Elk lid van
de Algemene Vergadering kan enkel drager zijn van één volmacht.
Art. 19. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Buiten deze gewone Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene
Vergadering kunnen samenroepen telkens zij dat nuttig acht.
Zij zal die moeten bijeenroepen telkens ten minste één vijfde van de leden daartoe schriftelijk en met
reden omkleed het verzoek doen.
Eveneens moet elk voorstel dat ondertekend is door ten minste één vijfde van de leden op de agenda
worden geplaatst.

WIJZIGING VAN STATUTEN, ONTBINDING, VEREFFENING
Art. 20. WIJZIGING VAN STATUTEN
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijziging aan de statuten indien het
voorwerp daarvan gespecificeerd is in de dagorde en indien twee derden van de leden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan slechts worden aanvaard bij meerderheid van twee
derden der stemmen.
Indien de twee derden van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste bijeenkomst, zal
er een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden met voorbericht van acht dagen.
De tweede vergadering zal kunnen beraadslagen welk ook het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden is, onder voorbehoud van de homologatieprocedure.
Art. 21. ONTBINDING VAN DE VERENIGING
In geval van ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars
aan en stelt zij hun bevoegdheden vast.
Het maatschappelijk bezit en de roerende en onroerende goederen zullen na voldoening van de schulden
en aanzuivering van de lasten bestemd worden zoals wettelijk voorzien.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN
Art. 22. ONTSLAG
Het eventuele ontslag van een lid, bestuurder of commissaris dient met redenen te worden omkleed en
bij geschrift toegezonden worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis aan zijn
vervanger.
Art. 23 WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar de beschikkingen van de
geldende wetgeving ter zake houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de vereniging
zonder winstoogmerk.
Art.24. KARAKTER VAN DE VERENIGING
De vereniging is neutraal, ze heeft geen religieus, wijsgerig of politiek karakter en volgt geen oordeel op
basis van ras of taal.
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