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Datum oprichtingsakte : 7/04/1966 

Boekjaar einddatum : 31/12 

Ondernemingsnummer : 0410.609.512 

 

Ruiterclub Het zadel 

Wouwerstraat 18 

2970 ’s Gravenwezel 

 

Raad van Bestuur Algemene Vergadering: 15/03/2019 
B/ SYSMANS Rolf, bestuurder (voorzitter) 

B/ LEURS Linda, bestuurder (ondervoorzitter) 

B/ GERVAIS Arantxa, bestuurder (ondervoorzitter) 

B/ BINDERS Manou, bestuurder (penningmeester) 

B/ COUVREUR Fran, bestuurder (secretaris) 

B/ VANGRIEKEN Tristan, bestuurder (technisch adviser) 

B/ LEJAEGHERE Jana, bestuurder (communicatie) 

B/ VANOPPEN Sydney, bestuurder (communicatie) 

B/ LEURIDAN Niko, bestuurder (evenementen) 

Postadres  
Ruiterclub Het zadel, Wouwerstraat 18, 2970 ’s Gravenwezel 

 

Vereniging zonder Winstoogmerk 

 

Titel 1: Naam – Zetel – Doel – Duur 

Artikel 1 

De vereniging wordt genoemd Ruiterclub “Het Zadel”; afgekort R.C. Het Zadel 

 

Artikel 2 
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in de, Wouwerstraat 18 – 

2970 ’s Gravenwezel, gelegen in 

het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 
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Artikel 3: doel 
1. De vereniging heeft tot doel de ruitersport in het algemeen te bevorderen en te 

beoefenen. Met het oog daarop mag ze alle daden stellen die verband houden met 

deze sport. 

2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig en nuttig zijn voor het 

maatschappelijk doel en mag daartoe alle nodige roerende en onroerende goederen 

in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden. 

3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten 

uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden 

aan het verenigingsdoel. 

4. De vzw R.C. het Zadel is een Vlaamse vereniging met als voertaal het Nederlands. 

5. Iedereen kan zich aansluiten bij de vereniging, mits hij/zij de waarden, normen en de 

reglementen van de vereniging naleeft. 

 

Artikel 4: duurtijd 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden. 

Titel 2: Leden 

Artikel 5: Aantal 
Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste tien (10) bedragen. 

 

Artikel 6: Lidmaatschap 

1. Om werkend lid te worden van de vereniging moet men: 

a. de statuten van de vereniging onderschrijven; 

b. aanvaard worden door de raad van bestuur, bij volstrekte meerderheid van 

stemmen. De raad van bestuur beslist over elk verzoek tot opneming. Een 

voorlopige aanvaarding kan, indien genoodzaakt, door eender welk 

bestuurslid verricht worden, om in de eerst volgende bestuursvergadering 

bekrachtigd te worden; 

c. Indien het bestuur een kandidaat weigert kan deze in beroep gaan bij de 

algemene vergadering. De raad van bestuur dient het punt te agenderen op 

de eerstvolgende algemene vergadering. 

2. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag wordt vastgesteld door de 

algemene vergadering. De bijdrage kan niet minder dan € 15 en niet meer dan € 100 

zijn. Het bedrag wordt ten laatste betaald op 1december van het jaar voorafgaand 

aan het jaar waarop het lidgeld betrekking heeft. Na 1 december komt er een extra 

onkostenvergoeding bij en/of ontvangt het niet-betalende lid geen licentie. 
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Artikel 7: 
1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting 

of overlijden. 

2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd op het adres 

van de maatschappelijke zetel t.a.v. de voorzitter van de raad van bestuur. Ook als 

het lid niet betaalt voor de vermelde datum zal hij aanzien worden als ontslag 

gevend. 

3. Het opzettelijk veroorzaken van problemen met inbegrip van agressiviteit en het 

maken van amok tijdens een organisatie van de vereniging, kan worden bestraft 

worden met uitsluiting als lid van de vereniging en een gerechtelijke vervolging 

indien de feiten zwaar doorwegen zoals bijvoorbeeld “aanleiding geven tot en/of 

lichamelijke en/of materiële schade toegebracht aan derden”. Deze uitsluiting kan 

alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een twee derde 

meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen. 

4. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten alsook de erfgenamen van een 

overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen 

aanspraak op het bezit van de vereniging. 

 

Artikel 8: werkende leden – toegetreden leden – ereleden 
De vereniging kan toegetreden leden of ereleden aanwerven. Deze worden 

niet aanzien als werkende leden van de vereniging. De werkende leden zijn 

deze die zich actief bezighouden met de vzw. Deze kunnen al dan niet ruiters 

zijn. Zij moeten zich via een daarvoor bestemd document kandidaat hebben 

gesteld. Alleen de werkende leden van de vereniging moeten voor de 

algemene vergadering worden opgeroepen. 

Toegetreden leden kunnen deelnemen aan de activiteiten ingericht door de 

vereniging, maar hebben zich niet kandidaat gesteld als werkend lid. 

 

Titel 3: Algemene Vergadering 

Artikel  9: samenstelling 

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. 

De toegetreden leden en ereleden maken geen deel uit van de algemene 

vergadering; alsook de rechten en de plichten die de wet ten aanzien van de 

(werkende) leden vaststelt, gelden niet voor de ere- en toegetreden leden. 
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Artikel 10: bevoegdheden 
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vzw. De belangrijkste 

beslissingen en benoemingen gaan uit van deze vergadering: 

1. de wijziging van de statuten; 

2. de benoeming en afzetting van de bestuurders; 

3. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage ; 

4. de goedkeuring van de begroting en de rekening; 

5. de ontbinding van de vereniging; 

6. de uitsluiting van een lid; 

7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

8. alle gevallen waarin de statuten of de wet dat vereisen. 

 

Artikel 11: zittingen 
1. Er zal jaarlijks in de maatschappelijke zetel of op een plaats aangeduid in de 

oproepingsbrief een gewone of statutaire algemene vergadering gehouden worden; 

binnen drie maanden na beëindiging van het boekjaar. Alle werkende leden moeten 

ertoe uitgenodigd worden. Niet-leden kunnen enkel en alleen aanwezig zijn mits een 

meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigende leden zich er niet tegen 

verzetten. 

2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief 

van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vijfde van de werkende 

leden van de vereniging. Indien de raad van bestuur niet op het verzoek ingaat, 

hebben de werkende leden het recht zich tot de rechtbank te wenden. De rechtbank 

zal de raad van bestuur dan verplichten de algemene vergadering bijeen te roepen, 

of één van de indieners van het verzoek machtigen tot bijeenroeping. 

3. De bijeenroeping geschiedt ten minste acht werkdagen vóór de vergadering bij 

gewone brief, zowel voor de gewone vergadering als voor de buitengewone 

vergadering. De oproeping vermeldt datum, uur en plaats van de vergadering, alsook 

de agenda. Bij statuutwijziging zullen de betreffende artikelen mee verstuurd 

worden. Elk voorstel ondertekend door ten minste een twintigste van de werkende 

leden, wordt op de agenda gebracht. 

 

Artikel 12: voorzitterschap 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij 

zijn afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens aanwezigheid door de secretaris. Indien 

deze eveneens afwezig is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste van 

de aanwezige bestuurders. 
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Artikel 13: volmachten 
Ieder werkend lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene 

vergadering door een volmacht drager voorzien van een geschreven machtiging, voor zover 

de gevolmachtigde zelf werkend lid is van de vereniging. Een gevolmachtigde kan slechts 

twee afwezige werkende leden vertegenwoordigen. 

 

Artikel 14: besluiten 
1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen over aangelegenheden 

die uitdrukkelijk in de agenda staan. 

2. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten nemen met 

eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

werkende leden. In dit geval worden de onthoudingen niet meegeteld om de 

meerderheid te berekenen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van het oudste 

aanwezig werkend lid beslissend. Besluiten in verband met een statuutwijziging, 

vereisen een twee derde aanwezigheid en een twee derde meerderheid van 

stemmen; bij uitsluiting van een lid is geen minimumaanwezigheid vereist wel twee 

derde meerderheid van stemmen. Bij vrijwillige ontbinding of wijziging van het doel 

van de vzw is een twee derde aanwezigheid, en een vier vijfde meerderheid van 

stemmen vereist. In al deze drie voorgenoemde gevallen worden de onthoudingen 

geteld en worden deze gelijkgesteld met een negatieve stem. 

3. In geval van ontbinding van de vereniging door de algemene vergadering wordt de 

bestemming van het actief vastgesteld door vier vijfde van de algemene vergadering. 

4. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en 

ondertekend door de twee bestuurders. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd 

uiterlijk een maand na de algemene vergadering; dit gebeurt via de post. Een kopie 

conform van deze notulen ligt in de maatschappelijke zetel van de vereniging, alsook 

een lijst van werkende en toegetreden leden. 

Titel 4: Raad van Bestuur 
Artikel 15: 

1. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit minstens 

vijf leden benoemd door de algemene vergadering; bij gewone meerderheid van 

stemmen. Onthoudingen worden hier gelijkgesteld met een negatieve stem. 

2. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men werkend lid zijn van de vereniging. 

3. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

 

Artikel 16: 

De bestuurders worden verkozen voor onbepaalde duur. 
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Artikel 17: 
De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

 

Artikel 18: 

De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt de vereniging, 

zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of 

verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden 

van rechtsmiddelen. 

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van 

beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende 

of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en het 

uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- bankverrichtingen, 

van het opheffen van hypotheken. Dit moet wel worden goedgekeurd door de 

algemene vergadering. 

 

Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten zijn toegewezen aan 

de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur. 

 

Artikel 19: 
1. het maatschappelijk handteken wordt alleen geldig geplaatst door twee 

bestuursleden, vooraf gegaan door hun functie. Dit geldt voor alle bank- post- 

postcheque en douaneverrichtingen te doen namens de vereniging. Ook voor het 

openen en sluiten van een rekening zijn deze twee handtekeningen nodig. 

2. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig 

en volstaan de gezamenlijke handtekeningen, behoudens wanneer de raad van 

bestuur één afgevaardigde bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft 

aangesteld. 

 

Artikel 20: 
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig vind en dit in 

overleg met de eigenaars van de accommodatie. 

 

Artikel 21: 
1. De raad van bestuur vergadert minstens tien maal per werkjaar. 

2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee 

bestuursleden. De oproeping gebeurt schriftelijk of per e-mail, tenminste acht 

werkdagen op voorhand met vermelding van dag, uur, plaats en agenda. 
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3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de 

bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Bij eenparigheid 

van stemmen heeft de oudste (in leeftijd) de beslissende stem tenzij anders wordt 

vermeld in het huishoudelijk reglement. Een bestuurder mag zich door een ander 

bestuurslid laten vertegenwoordigen; een bestuurder mag echter niet over meer dan 

één volmacht beschikken. 

4. Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat 

ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris en aan de bestuurders 

bezorgd wordt uiterlijk 14 dagen na de bestuursvergadering. Op de maatschappelijke 

zetel zal tevens een kopie conform ter inzage liggen voor de werkende leden. 

 

Titel 5: diverse bepalingen 
Artikel 22: 

1. Het boekjaar begint 1 januari en eindigt op 31 december. Dan worden de rekeningen 

van het jaar afgesloten en de begroting voor het komende jaar opgemaakt. Beide 

worden onderworpen aan de algemene vergadering. 

2. Het maatschappelijk jaar begint 1 januari en eindigt op 31 december. 

3. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap 

geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. 

 

Artikel 23: 
1. Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene 

vergadering op de wijze vastgelegd door de wet (2/3 aanwezigheid – 4/5 

meerderheid). 

2. Ingeval van ontbinding van de vereniging, wordt het overblijvend actief, na het 

vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een 

vereniging zonder winstoogmerk, met gelijkaardig doel, aan te duiden door de 

algemene vergadering. 

3. Er mag geen fusie of splitsing van de vzw gebeuren. 

 

Artikel 24: 
Voor alles wat door deze statuten of het huishoudelijk reglement niet 

uitdrukkelijk geregeld is, is de Wet van 27 juni 1921, van toepassing. 


