ARTEMIS SCHOTEN KORFBAL CLUB vzw
'Sportpark de Zeurt' - Eksterdreef 10
2900 Schoten (Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen)
Ondernemingsnummer:418924390
Stichtingsdatum : 22 februari 1978
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I = Naam / Zetel / Doel / Duur

Artikel 1
De vereniging draagt als naam ARTEMIS SCHOTEN KORFBAL CLUB vzw. In haar betrekkingen met derden
mag zij ook gebruik maken van de afkorting 'A.S.K.C. Vzw'.
De vereniging werd gesticht door volgende oprichters :
1) Armand Valle (°11 september 1939)
2) Monica Vosters (°17 maart 1941)
3) Bea Versmissen (°29-09-1942)
4) Anne-Marie Loots (°24-07-19...)
5) Henri van de Casteele (°12-04-1940)

Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 'Sportpark De Zeurt', Eksterdreef 10, 2900 Schoten; en behoort
tot het 'Gerechtelijk Arrondissement ANTWERPEN'.
De zetel van de vereniging kan door de Raad van Bestuur worden verplaatst binnen de grenzen van de
Gemeente Schoten.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het beoefenen van de korfbalsport en
al wat dit doel kan bewerkstelligen en vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks. Bijkomend
zal de vereniging trachten haar leden de nodige ontspanning te bezorgen, en het geestelijk en moreel peil
van haar leden te verbeteren.

Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.
Titel II : Leden
Artikel 5
Het ledental is onbeperkt, zonder evenwel minder te mogen zijn dan drie.
Artikel 6
Par.1 = Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de Raad van Bestuur. Ieder lid dat aanvaard werd
door de Raad van Bestuur wordt gezien als effectief lid van de vereniging.
Par.2 = Om lid te worden dienen de lidgelden binnen de tien dagen na aanvaarding door de Raad van
Bestuur betaald te zijn.
Par.3 = Ieder lid zal zich houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
Par.4 = Leden kunnen op voorstel van de Raad van Bestuur of één vijfde van de leden voorgedragen
worden tot Lid van Verdienste. Leden van Verdienste zijn lid voor het leven zonder lidgeld te betalen.

Artikel 7
Ontslag en uitsluiting van leden geschiedt op wijze bepaald bij artikel van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 02 mei 2002.

Artikel 8
Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.
Evenmin hebben zij het recht om door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of
gestorte lidgelden terug te vorderen.

Artikel 9
Par.1 = Het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld en bedraagt ten hoogste 250 Euro.
Par.2 = In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Titel III : Raad van Bestuur
Artikel 10
Par.1 = De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van minimum 3 en maximum 11 leden,
benoemd door de Algemene Vergadering en ten allen tijde door deze afzetbaar. Het aantal leden van de
Raad van Bestuur is tevens steeds kleiner dan het totaal aantal leden van de vereniging.
Par.2 = De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 11
Par.1 = Om tot bestuurder verkozen te worden, moet men lid zijn van de vereniging.
Par.2 = Geen kandidaat kan geldig verkozen worden zo hij niet is voorgedragen overeenkomstig de procedure
volgens het 'Huishoudelijk Reglement'.

Artikel 12
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd .

Artikel 13
Par.1 = De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Wordt geen voorzitter gekozen, dan presideert de oudste bestuurder de vergadering en oefent die de
bevoegdheden uit die gewoonterechtelijk of anderszins aan een voorzitter voorkomen.
Par.2 = De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee van de bestuurders.
De oproepingsbrief behelst de agenda, vastgesteld eventueel na raadpleging van de andere bestuurders.
Par.3 = De beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend.

Artikel 14
Par.1 = Wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt door de statuten of de Wet aan de Algemene Vergadering
valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Par.2 = De leden van de Raad van Bestuur gaan geen persoonlijke of solidaire verplichtingen aan betreffende
de verbintenissen van de club. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 15
Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging - ook tegenover derden - geldig vertegenwoordigd
door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Tegenover derden zijn deze er niet toe gehouden
enig bewijs voor te leggen.
Artikel 15 bis
Bij akkoord van de raad van bestuur kan ook één bestuurder en één lid van het sponsorcomité gemachtigd worden
om financiële afspraken te ondertekenen.

Titel IV : Algemene Vergadering
Artikel 16
De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Elk effectief lid, dat de leeftijd van 16 jaar bereikt
heeft, beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 17
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
a) het wijzigen van de 'Statuten';
b) het wijzigen van het 'Huishoudelijk Reglement';
c) het benoemen en afzetten van de bestuurders;
d) het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
e) de benoeming van 'Leden van Verdienste';
f) het uitsluiten van een lid;
g) het goedkeuren van de jaarrekeningen en begrotingen;
h) het benoemen en afzetten van commissarissen;
i) het geven van kwijting aan de Bestuurders en/of commissarissen.
Artikel 18
Par.1 = Elk jaar wordt tenminste één gewone Algemene Vergadering gehouden voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het volgende jaar. Zij heeft plaats zo spoedig
mogelijk na afloop van het vorige maatschappelijke jaar en uiterlijk in de loop van de maand juni.
Par.2 = Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit
vereisen, en in de gevallen bepaald bij de wet; en in elk geval wanneer één vijfde van de effectieve leden
daarom verzoeken.
Par.3 = Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden onder de handtekening van de voorzitter, van
twee bestuurders of van één vijfde van de leden. Zij worden kenbaar gemaakt via het clubblad, of per gewone
post; en dit ten laatste acht dagen voor de vergadering.
Par.4 = De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda. Deze wordt bepaald door de
Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden,
moet eveneens op de agenda vermeld worden.
Artikel 19
De vergadering wordt gepresideerd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur; of bij diens verhindering,
door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter wijst de secretaris aan.

Artikel 20
Par.1 = In gewone gevallen kan de Algemene Vergadering geldige besluiten nemen met eenvoudige
meerderheid van stemmen, welke ook het aantal aanwezige (of vertegenwoordigde) leden is. Besluiten in
verband met statuutwijziging, uitsluiten van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden
mits de voorwaarden, bepaald bij de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 02 mei 2002.
Bij staking van stemmen beslist in ieder geval de stem van de voorzitter.
Par.2 = Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten worden mits 2/3 aanwezigheid
van de effectieve leden, en met 4/5 van de aanwezige (en vertegenwoordigde) stemmen.

Artikel 21
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op de eerstvolgende vergadering van de Beheerraad
wordt goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels daarvan worden
geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 22
Het maatschappelijk jaar loopt van 1 mei tot 30 april van het volgend jaar. Rekeningen en begroting worden
door de Beheerraad voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Titel V : Ontbinding en Vereffening.
Artikel 23
Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding
slechts worden besloten door de Algemene Vergadering overeenkomstig de betrokken artikelen van de
Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 02 mei 2002; en overeenkomstig de statuten.
Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars, bij gebreke daarvan kan de rechtbank
tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.
Artikel 24
In geval van vrijwillige, eenvoudige, voorbarige of gerechtelijke ontbinding, op welk ogenblik en om welke reden
ook, wordt het netto-aktief dat na de vereffening der schulden en aanzuivering der lasten overblijft,
overgedragen aan een vereniging met sociaal doel, aan te duiden door de Algemene Vergadering.
Artikel 25
Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de
Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 02 mei 2002. En de wet betreffende de rechten van vrijwilligers
van 3 Juni 2005
Benoemingen raad van bestuur:
STOUTHYUSEN DANNY SLUITBERG 4 bus 9

2170 MERKSEM

DANSSAERT LUC EKSTERLAAN 4
VAN DER FLAES KURT VLIERBESLAAN 29
DEMETS KELLY
ROSVELDSTRAAT 2
VAN STRIJDONCK EVA THURETSTRAAT 77
DE BOECK JOHAN EMIEL BLANGENOISSTRAAT 13
DANSSAERT IWAN
St. CATHARINASTRAAT 89
PELECH MARLEEN BEDEVAARTSTRAAT 25
LAMS DANNY PLUTOSTRAAT 16
VAN GELDER BIRGIT VAARTLAAN 3
VAN ROMPAEY BERT CANSTANT NEUTJENSSTRAAT 41

2930 BRASSCHAAT
28-03-1955 ANTWERPEN
2960 SINT JOB IN T’ GOOR 05-01-1973 BRASSCHAAT
2900 SCHOTEN
15-05-1979 BORGERHOUT
2900 SCHOTEN
15-10-1974 BORGERHOUT
2900 SCHOTEN
11-12-1979 BRASSCHAAT
2940 STABROEK
25-05-1978 SCHOTEN
2030 ANTWERPEN
28-11-1972 ANTWERPEN
2900 SCHOTEN
29-06-1972 DEURNE
2960 BRECHT
30/07/1985 BORGERHOUT
2900 SCHOTEN
16/08/1990 MERKSEM

28-11-1964 BERCHEM

OPGEMAAKT TE SCHOTEN OP 009 JUNI 2017

DANSSAERT LUC
SEC S SECRETARIS ARTEMIS-SCHOTEN KORFBALCLUB

STOUTHUYSEN DANNY
VOORZITTER ARTEMIS-SCHOTEN KORFBALCLUB

