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Artikel 1 : Juridische Vorm 
 
De "Brugse Badminton Club", afgekort "Brugse B.C.", is een feitelijke vereniging. Ze is opgericht op 25 
oktober 1967 en heeft op 16 februari 2000 onderhavige en volledig vernieuwde statuten aangenomen. 
 
Artikel 2 : Statutair Doel 
 
De Club heeft tot doel het beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport, zowel in competitief als 
in recreatief verband. 
 
Artikel 3 : Zetel van de Vereniging 
 
De zetel is in principe gevestigd op het adres van de secretaris. Zo dit nodig geacht wordt, kan het 
bestuur er tijdelijk van afwijken. 
 
Artikel 4 : Overkoepelende Organisatie 
 
De Club is aangesloten bij Badminton Vlaanderen en schikt zich naar haar reglementen. 
 
Artikel 5 : Het Lidmaatschap 
 
Het lidmaatschap is in principe vrij toegankelijk voor iedereen.  
 
Het bestuur kan, om gegronde redenen, een aanvraag tot lidmaatschap weigeren. Het kan leden, die zich 
misdragen hebben, schorsen of uitsluiten, na betrokken leden in hun verdediging te hebben gehoord. 
 
Het bestuur kan, indien het ledenaantal te hoog oploopt in verhouding tot de speelmogelijkheden, een 
aansluitingsstop afkondigen en een wachtlijst aanleggen. 
 
Het betalen van het vastgestelde lidgeld is een essentiële verplichting van de leden ; niet-naleving van 
deze regel kan de uitsluiting tot gevolg hebben. Het lidgeld en de toetredingsmodaliteiten worden vervat 
in het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 6 : De Ledenvergadering 
 
De ledenvergadering is bevoegd voor de statutenwijzigingen, voor het goedkeuren van de rekeningen en 
om kwijting te geven aan het bestuur en aan de penningmeester. Zij kiest ook de leden van het bestuur 
volgens de regels vermeld in artikel 11. 
 
Jaarlijks wordt in september een gewone ledenvergadering gehouden. Op die vergadering wordt het 
financieel verslag van het voorbije jaar en de begroting voor het nieuwe seizoen voorgelegd, en wordt 
kwijting verleend aan bestuur en penningmeester. Tevens wordt de werking van het nieuwe seizoen 
toegelicht. 
 
Een bijzondere ledenvergadering wordt bijeengeroepen telkens er verkiezingen worden uitgeschreven of 
als er statutenwijzigingen worden voorgesteld, en dit binnen twee maanden na de bestuur beslissing 
hieromtrent. 
 
Een bijzondere ledenvergadering moet ook worden bijeengeroepen wanneer tenminste 5 gewone leden 
dit schriftelijk verzoeken, met voorlegging van hun voorstellen welke zij behandeld wensen te zien. 
 
De agenda voor de gewone en bijzondere ledenvergadering wordt door het bestuur vastgelegd en wordt 
uitgehangen in de sportzaal gedurende ten minste drie opeenvolgende gewone clubavonden. 
 
Artikel 7 : Het Bestuur 
 
De club wordt geleid door een bestuur van minimum 5 en hoogstens 9 personen. Het wordt 
samengesteld volgens de modaliteiten vervat in artikel 11. 
 
In het algemeen probeert het bestuur een gezond evenwicht te vinden binnen de aan het bestuur 
toevertrouwde taken, rekening houdend met de ter beschikking staande middelen. 
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Het bestuur is bevoegd voor alle beheerstaken, en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in 
de club en voor programma, organisatie van de spel- en trainingsmogelijkheden, de clubwedstrijden, 
tornooien en competities.  
 
Onder de bestuurstaken vallen ook de jeugdwerking en de recreantenwerking, alsook de extra sportieve 
aangelegenheden. Het bestuur helpt bouwen aan een goede clubsfeer en zorgt voor een goed evenwicht 
tussen de verschillende spelersgroepen uit de club. 
 
Het bestuur stelt ook het huishoudelijk reglement op waarin de regels voor de goede clubwerking zijn 
vervat. 
 
Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies en taakverantwoordelijken, zonder dat deze lid 
moeten zijn van het bestuur, en kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren. 
 
Het bestuur vergadert volgens de noodwendigheden doch met een maximale tijdsspanne van vier 
maanden tussen twee opeenvolgende vergaderingen. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen 
door het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 8 : Het Dagelijks Bestuur 
 
Onder de bestuursleden wordt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester 
aangeduid. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur en houden toezicht op de goede uitvoering van de 
door de ledenvergadering en de door het bestuur genomen beslissingen. 
 
Bij hoogdringendheid kan het dagelijks bestuur beslissingen nemen in plaats van het voltallige bestuur. 
Deze beslissingen moeten dan wel door de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd worden. 
 
Naar buiten toe is de vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee van de 
vier leden van het dagelijks bestuur. 
 
De ondertekening van stukken door leden van het dagelijks bestuur moet evenwel volgen uit beslissingen 
van bestuur of dagelijks bestuur, of uit de hen toevertrouwde taken. 
Bij voorkeur wordt een stuk minstens ondertekend door de persoon wiens gebruikelijke bevoegdheid het 
is of met zijn medeweten. 
 
Het dagelijks bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan secretaris en penningmeester 
teneinde hen toe te laten courante verrichtingen uit te voeren zonder de noodzaak tot een tweede 
handtekening voor die courante verrichtingen. 
 
Artikel 9 : Functies binnen het Bestuur 
 
§1. De voorzitter houdt toezicht op de gang van zaken in de club, ondertekent met de secretaris alle 

belangrijke stukken, leidt de bestuurs- en de ledenvergaderingen. De leden zijn verplicht zich ter 
vergadering aan de leiding van de voorzitter te onderwerpen. Stukken van financiële aard worden 
ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de 
ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze door één van de leden. 

 
§2. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of indien belet, en helpt waar nodig 

de voorzitter, secretaris en penningmeester bij de uitvoering van hun taken. 
 
§3. De secretaris draagt zorg voor : 

- de correspondentie in overleg met de voorzitter 
- het archief, waarin alle ingekomen en kopies van de uitgaande stukken, behoorlijk geklasseerd 

worden bewaard 
- het ledenregister, met eventueel voorkomende mutaties 
- het bijeenroepen van de vergaderingen en het notuleren van de gevoerde besprekingen 
- het samenstellen van een jaarverslag 
- alle overige verrichtingen, welke geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren 
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§4.  De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en is daarvoor aansprakelijk. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het beheer tegenover Badminton Vlaanderen en Club.  

 De penningmeester draagt zorg voor : 
- het bijhouden van de ontvangsten, uitgaven en bezittingen van de club op zodanige wijze, dat 

aan de eis van een goede boekhouding wordt voldaan. 
- het uitschrijven van kwitanties en het innen van de bijdragen, en het doorstorten van de verplichte 

bijdragen aan Badminton Vlaanderen. 
- het uitbrengen van een jaarverslag over de financiële toestand van de club en van het gevoerde 

geldbeheer aan bestuur en ledenvergadering. 
- het voorleggen aan het bestuur, wanneer dat erom verzoekt, van de boeken en bescheiden die 

zijn boekhouding uitmaken. 
 
§ 5. Verder worden volgende taken verdeeld onder de bestuursleden, of, zo nodig, buiten het bestuur : 

- verslaggever 
- hulppenningmeester 
- hulpsecretaris 
- clubtrainer 
- jeugdcoördinator 
- recreantenwerking 
- verantwoordelijke interclub 
- tornooileider hoofdtornooi 
- tornooileider recreantenontmoeting 
- feestverantwoordelijke 
- interne communicatie 
- kascommissaris 

 De taakverantwoordelijken zijn verantwoording verschuldigd aan het Bestuur en/of aan het Dagelijks 
Bestuur. 

 
§6. De bestuursleden, aan wie geen bepaalde functie is opgedragen, zijn gehouden de overige 

bestuurders zo nodig in hun arbeid bij te staan. 
 
Artikel 10 : Beslissingsregels 
 
§1. De ledenvergadering neemt beslissingen aan bij handopsteking of, in geval van verkiezingen of bij 

personenkwesties, bij geheime stemming,  en is geldig samengesteld als minstens één derde van de 
meerderjarige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 
 Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald wordt binnen de twee weken een tweede 

ledenvergadering opgeroepen die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Voor 
statutenwijzigingen is echter vereist dat minstens de helft van de meerderjarige leden aanwezig zijn. 

 
 Elk meerderjarig lid heeft recht op 1 stem. Een beslissing wordt aangenomen wanneer meer dan de 

helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen deze beslissing goedkeuren. 
 
§2. Het bestuur neemt in principe beslissingen bij consensus. Indien geen consensus wordt gevonden 

wordt er overgegaan tot stemming, waarbij elk bestuurslid recht heeft op één stem. Bij gelijkheid van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien er tot stemming wordt overgegaan 
over personenkwesties gebeurt dit altijd via geheime stemming. 

 Voor belangrijke beslissingen is vereist dat minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. 
 
§3. Het Dagelijks Bestuur neemt altijd beslissingen bij consensus. Indien geen consensus wordt 

gevonden wordt het betwiste punt voorgelegd aan het voltallige bestuur. 
 
Artikel 11 : Verkiezingsregels 
 
§1. Een bestuurder wordt gekozen of gecoöpteerd voor een termijn van vier jaar en is altijd herkiesbaar. 
 
 Op de gewone jaarlijkse ledenvergadering wordt meegedeeld als er bestuursmandaten vacant of 

herkiesbaar zijn, en wordt er een oproep gedaan tot kandidaten. Kandidaturen worden schriftelijk 
ingediend bij het secretariaat, ten laatste één maand na de oproep. 
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 Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan vervallen bestuursmandaten kan het bestuur beslissen 
deze kandidaten rechtstreeks te coöpteren. Het voorstel tot coöptatie wordt gedurende drie 
opeenvolgende clubavonden uitgehangen in de sportzaal. Als er tegen één of meerdere kandidaten 
geen schriftelijk verzet komt van ten minste vijf leden, is de coöptatie definitief zonder verkiezingen.  

 
 Het gebeurlijk verzet moet op straffe van nietigheid ondertekend worden bezorgd op het secretariaat, 

gedurende de periode van bekendmaking van het voorstel tot coöptatie in de zaal en tot één week 
na de laatste avond van bekendmaking. 

 
 
 In de overige gevallen wordt binnen de drie maand na het afsluiten van de oproepingstermijn 

verkiezingen uitgeschreven, waarbij uit de lijst van kandidaat-bestuurders elke aanwezige of 
vertegenwoordigd lid ten hoogste evenveel kandidaten mag aanduiden als er ter verkiezen posten 
zijn. 

  
 De kandidaten worden dan gerangschikt volgens het aantal stemmen die ze kregen. De 

bestuurdersfuncties worden dan gegeven aan de kandidaten met het grootste aantal stemmen, op 
voorwaarde dat ze meer dan de helft van de aanwezige stemmen kregen.  

 
 Heeft een verkiezing als gevolg dat door een ex-aequo van aantal stemmen het aantal verkozen 

bestuurders meer dan negen bedraagt, kan het bestuur beslissen om tijdelijk af te wijken van de 
statuten voor wat betreft het maximum aantal bestuurders. 

 
§2. Na elke (her)verkiezing wordt in een onmiddellijk na de verkiezing gehouden  bestuursvergadering 

de functies in het Dagelijks Bestuur herbevestigd of herverdeeld. (of in de eerstvolgende 
bestuursvergadering in het geval van coöptatie)  Indien er meerdere (eventueel pas verkozen) 
bestuurders kandidaat zijn voor een welbepaalde functie binnen het Dagelijks Bestuur wordt door de 
overige bestuurders beslist aan wie die functie wordt toevertrouwd (de kandidaten stemmen zelf niet 
mee) 

 
§3. Indien er meerdere (eventueel pas verkozen) bestuurders kandidaat zijn voor de functie van 

voorzitter kunnen de overige bestuurders enkel een kandidaat voordragen. De voorzitter wordt dan 
gekozen door de ledenvergadering.  

 Elk stemgerechtigd lid mag slechts één persoon aanduiden uit de lijst kandidaten. Indien een 
kandidaat onmiddellijk de meerderheid van de stemmen behaalt, is hij gekozen tot voorzitter ;  

 
 als geen kandidaat in de eerste ronde de meerderheid behaalt, wordt er onmiddellijk een volgende 

stemronde gehouden waarin gekozen wordt tussen de kandidaten die in de vorige stemronde de 
twee beste resultaten behaalden. Vanaf de tweede ronde wordt de kandidaat met de meeste 
stemmen als voorzitter verkozen, zelfs als is dit niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Bij gelijkheid van stemmen wordt onmiddellijk een volgende stemronde gehouden tot een voorzitter 
is gekozen.  

 
Artikel 12 : Ontbinding 
 
Een voorstel om tot ontbinding van de club over te gaan kan slechts geldig worden beslist door een 
ledenvergadering waarop minstens de helft van de meerderjarige leden aanwezig zijn. Het voorstel dient 
te worden aangenomen met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. 
 
De ledenvergadering beslist eveneens tot welk doel de bezittingen van de club worden aangewend. 
 
Tenzij anders wordt beslist op deze ledenvergadering gelast het dagelijks bestuur zich met de vereffening 
van de club volgende de regels van goed bestuur. 
 
Artikel 13 : Overige gevallen 
 
Voor alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. 
 
 


