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§ 2 Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel
b_e_v_o_r_d_e_re_n_,_z_o_a_ls_: ~ ~

STATUTEN KiLL Leuven vzw

Statuten
KiLL Leuven vzw

vereniging zonder winstoogmerk

De volgende personen:
1) Bergiers Roei, Notenlarenweg 56, Herent
2) Grobben Wim, L.E. Van Arenbergplein 4, Leuven
3) Lemmens Stijn, Alfred Delaunoislaan 20 bus 1, Heverlee
4) Schotte Pascal, Kardinaal Mercierlaan 26, Heverlee
5) Wambecq Albert, Liemingenstraat 4, Kessel-Lo

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging
zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, onder de hierna volgende
voorwaarden.

STATUTEN

Titel I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

§ 1 De vereniging wordt genoemd 'Kill Leuven vzw'.

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging.

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Kardinaal Mercierlaan 26, Heverlee
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel kan binnen het gerechtelijke
arrondissement Leuven gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3

§ 1 Het doel van de vereniging is de organisatie en promotie van de badmintonsport in de
Leuvense regio. Hierbij dient de vereniging toegankelijk te zijn voor iedereen die badminton
wil spelen ongeacht op welk niveau of ongeacht welke leeftijd. De vereniging zal er steeds
naar streven recreatie, competitie, vriendschap en vreugde hand in hand te laten
samengaan. Het vermogen van de vereniging dient te worden aangewend voor dit doel.
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D organisatie van minstens één speelmoment per week afhankelijk van de beschikbaarheid
van infrastructuur;
D organisatie van badmintontornooien en competities;
D organisatie van initiatiereeksen, trainingssessies en demonstraties;
D deelnames aan competities ingericht door andere badminton verenigingen;
D organisatie van nevenactiviteiten, zoals fietstochten, fuiven, eetfestijn, feestjes, recepties,
tombola's en uitstappen.
De vereniging kan in deze zin ook, op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, doch slechts
voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan dit doel.

§ 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of
onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

§ 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen,
op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel 11LEDEN

ArtikelS

De werkende leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de werkende
leden aanvaard krachtens artikel 8. Enkel de werkende leden hebben stemrecht in de
Algemene Vergadering.

De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. De toegetreden leden zijn de leden die
de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen binnen de vereniging
en jaarlijks de vereiste bijdrage betalen. Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de
Algemene Vergadering.

Artikel 6

§ 1 Om toegetreden lid te worden van de vereniging moet men:

(f--

~.

a) Akkoord gaan met de statuten van de vereniging ~
b) de minimumleeftijd van 6 jaar bereikt hebben en een jaarlijkse bijdrage betalen aan ~ f.

de vereniging. Toegetreden leden die hun lidgeld niet meer betalen worden van

______ r_ec_h_t_s_w_e_g_e_a_ls__o_n_ts_la_g_n_e_m__e_nd__b_e_S_C_hO_U_W__d_. ~ Ji

Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen.
Het aantal toegetreden leden wordt beperkt door de capaciteit van de sportaccomodaties, en
wordt beslist door de Raad van Bestuur.

Artikel 7

2/7



STATUTEN KiLL Leuven vzw

c) De nieuwe toegetreden leden worden door de raad van bestuur aangenomen. Hiertoe
dient het kandidaat toegetreden lid een eenmalig verzoek te richten aan het adres
van de vereniging. Voor minderjarige kandidaat toegetreden leden is de toelating van
één van de ouders vereist. De raad van bestuur kan kandidaat-toegetreden leden
weigeren zonder dit te moeten motiveren.

d) Indien de beschikbare capaciteit van de sporthal het niet toelaat nieuwe toegetreden
leden aan te nemen zal er een wachtlijst worden aangelegd. Deze wachtlijst wordt
beheerd door de raad van bestuur.

§ 2 De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage:
a) Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen en de betalingsmodaliteiten worden bepaald

door de raad van bestuur.
b) Toegetreden leden bezitten geen stemrecht in de algemene vergadering. De rechten

en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk
reglement, evenals de procedurele voorwaarden om aanvaard te worden als
toegetreden lid.

c) De toegetreden leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde
winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich
individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave
of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 8

§ 1 Om werkend lid te worden van de vereniging moet men:
a) Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
b) de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt hebben
c) schriftelijk zijn kandidatuur indienen bij de raad van bestuur
d) als werkend lid aanvaard worden door de Raad van Bestuur bij volstrekte

meerderheid van stemmen('voor'>#RvB/2). De raad van bestuur beslist autonoom
over elk verzoek tot opneming.

e) Personen van dezelfde familie mogen niet samen werkend lid zijn van de vereniging.
Onder familie wordt verstaan:
a) Man en vrouw
b) Broers en zussen
c) Samenwonende partners
ct) Ouders en kinderen

§ 2 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of
overlijden.

§ 3 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagmededeling, geadresseerd aan alle
leden van de raad van bestuur.

§ 4 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een
tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
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§ 5 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.

§ 6 De werkende leden betalen hiervoor geen lidgeld. Indien zij deelnemen aan de
sportactiviteiten betalen ze wel de jaarlijkse bijdrage van toegetreden lid.

Titel 111ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

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

Artikel 10

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1) De wijziging van de statuten
2) De benoeming en afzetting van de bestuurders
3) De kwijting aan de bestuurders
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 dat vereisen

Artikel 11

§ 1 De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen, op uitnodiging van
de voorzitter of de plaatsvervanger.

§ 2 De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de werkende leden en aan
derden bekendgemaakt door opname in het verslag dat ter inzage ligt in het secretariaat. Het
verslag wordt ondertekend door de voorzitter of de plaatsvervanger.

§ 4 Een buitengewone algemene vergadering kan steeds samengeroepen worden, hetzij op
initiatief van de raad van bestuur, hetzij op aanvraag van één derde van de werkende leden.

§ 5 De uitnodiging voor de algemene vergadering komt via e-mail. De uitnodigingen worden
minstens 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd. De oproeping vermeldt dag,
uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk
onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk
aangebracht wordt door minstens één vijfde van de werkende leden.

§ 6 De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezigen. Beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid(het aantal stemmen 'voor' is strikt groter dan het
aantal stemmen 'tegen').

§ 7 Elk werkend lid mag zich op de algemene vergadering door een ander werkend lid laten /-
vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Elk aanwezig lid kan slechts één ander lid v~_ e
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de vereniging vertegenwoordigen. Dragers van een volmacht overhandigen hun volmacht
voor de start van de vergadering (of bij aansluiting aan de vergadering indien later aanwezig)
aan de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of
de plaatsvervanger vooraf aangeduid door de raad van bestuur.

Artikel 13

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden
die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een
gewone meerderheid('voor'>'tegen') van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard.

§ 3 Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige
ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van
27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht
genomen worden. Statutenwijziging vereist een aanwezigheidsquorum (AQ) van 2/3 en een
beslissingsquorum (BQ) van 2/3; uitsluiting van leden vereist geen AQ maar een BQ van 2/3;
ontbinding of omzetting van een vzw of aanpassing van het doel van een vzw vereist een AQ
van 2/3 en een BQ van 4/5. Indien voor besluiten waarvoor een AQ vereist is deze niet
gehaald wordt bij een eerste oproeping dan zijn stemmingen mbt deze besluiten niet geldig.
Er dient dan een tweede oproeping te gebeuren. Bij vergadering na een tweede oproeping
vervalt de eventueel nodige AQ. Er wordt dan geldig gestemd onder de effectieve
aanwezigen.

Artikel 14

Titel IV RAAD VAN BESTUUR

§ 1 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de
algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

§3

c
{jf.

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

C3

§ 2 De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie werkende leden en maximum
zeven werkende leden. De raad van bestuur moet minstens één werkend lid minder tellen
dan het aantal werkende leden van de vereniging. De leden van de raad van bestuur worden
voor een periode van maximum 3 jaar benoemd door de algemene vergadering. Het
mandaat dient 3-jaarlijks door de algemene vergadering herbevestigd te worden. Het
mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.
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§ 4 Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een email te
richten aan alle leden van de raad van bestuur.

§ 5 De raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een penningmeester en
een secretaris en bepaalt hun bevoegdheden.

§ 6 Tegenover leden en derden wordt de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
gezamenlijke handtekening van twee gemandateerde bestuurders. Beneden het bedrag vast
te stellen door de raad van bestuur, volstaat de handtekening van één van hen. Boven dat
bedrag is steeds een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur vereist.

§ 7 De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vereniging dit vereist, op
uitnodiging van de voorzitter of plaatsvervanger, met een minimum van tweemaal per jaar.
De uitnodiging komt bij e-mail. Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de raad van
bestuur. De datum wordt minstens 15 dagen en de agenda minstens acht dagen vóór de
raad van bestuur verstuurd.

§ 8 De raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, het aantal stemmen
'voor' is strikt groter dan het aantal stemmen 'tegen'.

§ 9 De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

§ 10 Elk bestuurslid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander
bestuurslid. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De
volmacht dient voor het begin van de vergadering overhandigd te worden aan de voorzitter of
zijn plaatsvervanger.

§ 11 Van elke vergadering van het bestuur worden een verslag opgemaakt. Dit verslag dient
te worden goedgekeurd op de volgende bestuursvergadering.

Titel V DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 15

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf
01/01/2017.

§ 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over
zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar
en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes
maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de
algemene vergadering, die ontlasting verleent aan de bestuurders.

Artikel 19

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op

d_e__w_ij_z_e_v_a_s_tg_e_le_g_d__d_o_o_r_d_e_w_e_t_. -------------- -------------------~7 ./
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§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen
van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel,
aan te duiden door de algemene vergadering.

Artikel 20

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921
van toepassing.

Akte benoeming bestuurders

De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:

1) Bergiers Roei, Notenlarenweg 56, Herent
2) Grobben Wim, L.E. Van Arenbergplein 4, Leuven
3) Lemmens Stijn, Alfred Delaunoislaan 20 bus 1, Heverlee
4) Schotte Pascal, Kardinaal Mercierlaan 26, Heverlee
5) Wambecq Albert, Liemingenstraat 4, Kessel-LoNaam + functie

Akte vertegenwoordiging tegenover derden

De Raad van Bestuur verdeelt onder zich de volgende functies (vertegenwoordiging
tegenover derden):

1) Grobben Wim, voorzitter
2) Schotte Pascal, secretaris
3) Bergiers Roei, penningmeester

Voor alle administratieve verrichtingen hebben alle leden van de raad van bestuur
onbeperkte en afzonderlijke volmacht.
Voor alle financiele verplichtingen hebben alle leden van de raad van bestuur onbeperkte en
afzonderlijke volmacht tot een bedrag van 2500 euro. Boven dit bedrag is de handtekening
van een tweede lid van de raad van bestuur verplicht.

Opgemaakt te Leuven op 11-01-2017

Handtekeningen van de stichtende leden:

Roei Bergiers Wim Grobben Stijn Lemmens PascalSchotte Albert Wambecq
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