
STATUTEN RATC 

Titel I – Naam, zetel, doe en voorwerp, duur 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam “Royal Antwerp Tennis Club” vzw. 

Artikel 2 

De vereniging heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. 

Artikel 3 

De vereniging heeft tot doel haar leden  ontspanning te bieden. 

Voor de verwezenlijking van dit doel heeft zij volgende activiteiten tot voorwerp 

- Uitbating tennisclub, 

- Organiseren van tennis activiteiten, 

- Organiseren van andere sporten. 

Daarnaast kan de vzw activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en 

haar voorwerp, met inbegrip van winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig 

zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vzw. 

De vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de 

oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald 

belangeloos doel. 

Artikel 4 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, zij kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing 

van de algemene vergadering rekening volgens de regels van statuten en de wettelijke bepalingen ter 

zake. 

Titel II – Leden, bijdragen 

Artikel 5 

De vereniging bestaat uit aangesloten leden, jeugdleden en ereleden. De aangesloten leden zijn de 

gewone meerderjarige leden van de vereniging. De jeugdleden zijn de minderjarige leden van de 

vereniging en de ereleden zijn deze als niet-gewoon lid aanvaard. 

Artikel 6 

Als aangesloten lid, jeugdlid of erelid kan tot de vereniging toetreden iedere persoon die door de raad 

van bestuur als zodanig wordt toegelaten. Iemand die lid wil worden, dient zijn verzoek te richten aan 

de raad van bestuur, via brief of email, en zijn instemming met het doel en de statuten te bevestigen. 

Aanvaarding van de statuten houdt aanvaarding van het huishoudelijk reglement in. 

Artikel 7 

De leden zijn te allen tijde vrij ontslag te nemen uit de vereniging, mits hun ontslag bij de raad van 

bestuur in te dienen via brief of email. Wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, het lid 

dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft. 

Artikel 8 

De uitsluiting van een lid, voorgesteld door de raad van bestuur na het lid gehoord te hebben of 

verzocht te hebben uitleg te verstrekken wordt door een bijzondere of gewone algemene vergadering 

bekrachtigd door goedkeuring bij twee derde der stemmen van de aanwezige stemgerechtigden. 



Artikel 9 

De ontslagnemende leden of uitgesloten leden hebben geen recht op het maatschappelijk bezit van 

de vereniging en kunnen de bijdragen door hen gestort niet terug eisen. 

Artikel 10 

De leden, met uitzondering van de ereleden, worden verplicht een jaarlijkse bijdrage te storten. Deze 

bijdrage wordt door de raad van bestuur vastgelegd op maximum 300 EUR. De raad van bestuur mag 

ook een éénmalige toetredingsbijdragen eisen. 

Titel III – Bestuur 

Artikel 11 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 

9 leden. 3 van deze leden dienen het ambt van voorzitter, penningmeester en secretaris te bekleden. 

Artikel 12 

De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De duur van het 

mandaat is vastgesteld op twee jaar. Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopige 

bestuurder benoemd om het mandaat van diegene die hij vervangt te beëindigen. De uittredende 

bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De raad benoemd onder 

zijn leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders nemen in de uitoefening van 

hun mandaat geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de 

uitoefening van hun mandaat. 

Artikel 13 

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of op aanvraag van twee 

bestuurders. Er dienen jaarlijks  minstens 6 vergaderingen plaats te vinden. 

Artikel 14 

De raad van bestuur mag enkel beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders 

aanwezig zijn. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij volstrekte meerderheid van 

de stemmers. In geval van staking van stemmen is deze van de voorzitter of van degene die hem 

vervangt beslissend. 

Artikel 15 

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de 

verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van de handelingen 

waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is. 

Artikel 16 

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een deel van het dagelijks beheer van de 

vereniging overdragen aan één van zijn leden of aan een derde. 

Artikel 17 

De rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam van 

de vereniging door de raad van bestuur. 

Artikel 18 

Alle akten die de vereniging verbinden worden, bij ontstentenis van een opdracht bij bijzondere 

beraadslaging van de raad van bestuur gegeven, ondertekend door twee bestuurders, die niet 

tegenover derden de voorafgaande beslissing van de raad dienen te rechtvaardigen. 

 



Titel IV -algemene vergadering 

Artikel 19 

De regelmatig bijeengeroepen en samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden. 

Haar besluiten gelden ook voor de leden die niet stemmen of tegen stemmen. Zij is het soeverein gezag 

van de vereniging. Tot haar bevoegdheid zijn voorbehouden: 

1) De wijzigingen aan de statuten van de vereniging 

2) De benoeming en afzetting van de bestuurders 

3) De goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen 

4) De vrijwillige ontbinding van de vereniging 

5) Alle beslissingen die de grenzen overschrijden van de wettelijk of door de statuten aan de raad 

van bestuur opgedragen bevoegdheid.  

Artikel 20 

Er moet ten minste elk jaar één algemene vergadering gehouden worden voor einde februari. Een 

bijzondere algemene vergadering kan gehouden worden telkens als het belang van de vereniging het 

eist. Zij moet gehouden worden wanneer ten minste 1/5de van de leden het aanvraagt. Elke 

vergadering wordt gehouden op de dag, uur en plaats aangeduid op de uitnodiging, onder het 

voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid, de penningmeester of, 

bij ontstentenis, van de oudste bestuurder. 

Artikel 21 

De bijeenroeping worden door de raad van bestuur gedaan per brief of  mail, aan elk lid gericht, ten 

minste 21 dagen voor de vergadering en ondertekend in naam van de raad door de voorzitter of door 

twee bestuurders. Zij bevat de agenda. 

Artikel 22 

Elk lid heeft recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, de jeugdleden worden 

vertegenwoordigd door de ouders. 

Artikel 23 

De vergadering is geldig samengesteld welk ook het getal van de aanwezige leden is en haar 

beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen 

is deze van de voorzitter beslissend. Beslissingen van de vergadering welke wijziging aan de statuten 

meebrengen of vrijwillige ontbinding van de vereniging, kunnen slechts genomen worden mits de 

bijzondere voorwaarden van aanwezigheid voorzien in het wetboek van vennootschappen en 

verenigingen gerespecteerd zijn. 

Artikel 24 

Bij elke stemming op de algemene vergadering hebben alle aanwezige volwassen leden één stem. 

Afwezige leden mogen vooraf hun volmacht bezorgen aan een aanwezig lid. Een aanwezig lid mag 

maximaal over 5 volmachten beschikken. Jeugdleden worden vertegenwoordigd door hun ouders die 

één stem vertegenwoordigen per jeugdlid. Het bestuur geeft op de algemene vergadering een korte 

toekomstvisie weer. Kandidaat bestuursleden stellen ook hun visie voor indien deze afwijkt van het 

werkend bestuur. 

Artikel 25 

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld en bewaard op de zetel van de vereniging 

en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het wensen. 

 



Titel V – boekhoudkundig jaar en ontbinding van de vereniging 

Artikel 26 

Elk jaar, op 31 december, worden de rekeningen van het verlopen dienstjaar vastgesteld en wordt de 

begroting opgemaakt voor het volgend dienstjaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring 

van de algemene vergadering, te houden binnen 4 maanden na afsluiting van het boekjaar. 

Artikel 27 

Bij ontbinding, hetzij bij beslissing van de algemene vergadering, hetzij bij gerechtelijke beslissing, zal 

de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheid bepalen. Zelfde 

algemene vergadering zal over de bestemming van de goederen van de vereniging beslissen. Deze 

bestemming zal noodzakelijk moeten plaatsgrijpen ten voordele van een vereniging die een goed doel 

nastreeft. 

Artikel 28 

Een huishoudelijk reglement zal door de raad van bestuur aan de algemene vergadering kunnen 

voorgelegd worden. De algemene vergadering, beslissende bij volstrekte meerderheid van stemmen 

der aanwezige leden, zal wijzigingen aan dit reglement kunnen aanbrengen. 


