
Statuten van Badmintonclub Klein Boom (BCKB) 

Oprichting : 

Art.1 : 
Het doel van de vereniging opgericht op 12 januari 2003, is badminton te beoefenen en 
allerlei activiteiten te organiseren ter promotie van haar sport of welzijn.  De naam van de 
vereniging wordt bepaald op « Badmintonclub Klein Boom » 
De vereniging bepaalt haar rechtsvorm als een feitelijke vereniging. 

Art. 2 :  
De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres van de gemeentelijke sporthal te 2580 
Putte.  De sport wordt beoefend in de gemeentelijke sporthal te 2580 Putte of in een sporthal 
aangeduid door het bestuur van de vereniging. 

Aansluiting : 

Art. 3 :  
Ieder persoon kan lid worden door het jaarlijks lidgeld te betalen en het inschrijvingsformulier 
in te vullen. De lidgelden lopen per kalenderjaar. 

Art. 4 :  
De spelende leden betalen een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag en de wijze van betaling 
door het bestuur wordt bepaald en kenbaar gemaakt aan de leden voor de aanvang van het 
kalenderjaar.  
Het lidgeld wordt als één geheel beschouwd en is derhalve niet terugvorderbaar. Bij 
aansluiting vanaf de zevende maand wordt het lidgeld gehalveerd voor het lopende 
kalenderjaar. 
In het lidgeld is de aansluiting bij de Badminton Vlaanderen verplicht en inbegrepen. 
Leden die in de loop van het kalenderjaar willen overschakelen van het statuut van recreant 
naar het statuut van competitie- of tornooispeler, dienen het surplus van de Badminton 
Vlaanderen-bijdrage via de club te betalen. 

Uitsluiting 

Art. 5 :  
Een lid dat na mondelinge en schriftelijke waarschuwing zijn lidgeld niet betaalt, wordt 
automatisch het recht ontzegd tot deelname aan de sportactiviteiten van de vereniging. Het 
niet meespelen, om gelijk welke reden, ontslaat niet van de betaling van het lidgeld. In 
uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Leden die van deze uitzondering 
gebruik wensen te maken, dienen hiervoor een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het 
bestuur, dat daarover in de eerstvolgende bestuursvergadering beslist. De bijdrage aan de 
Badminton Vlaanderen is echter steeds in zijn geheel te betalen. 



Algemene vergadering 

Art. 6 :  
De leden worden eens per jaar tot een algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodiging 
vermeldt de plaats, datum en agenda van de vergadering.  De uitnodiging wordt aan de leden 
kenbaar gemaakt via digitale weg.  Dit bericht wordt minstens 3 weken voor de vergadering 
gegeven. 

Indien minstens 1/3de van de leden er schriftelijk om verzoeken wordt binnen de 2 maanden 
een buitengewone algemene vergadering gehouden.  Het verzoek vermeldt tevens de 
agendapunten. 

Art. 7 :  
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij ontstentenis de 
secretaris van de club. De penningmeester geeft een overzicht van de financiële situatie van 
de club, waarna door de algemene vergadering ontlasting aan de bestuurders wordt gegeven. 
De clubsecretaris stelt een verslag op van de vergadering. 

Art. 8 :  
De gewone meerderheid van de aanwezige leden volstaat opdat een voorgesteld punt zou 
aangenomen worden. De bestuursleden worden beschouwd als gewone leden. 
De algemene vergadering kan steeds geldig beslissen, wat ook het aantal aanwezigen is. 

Art. 9 :  
De beslissingen, genomen in een algemene vergadering, hebben bindende kracht voor alle 
leden vanaf de datum van de vergadering, tenzij dit uitdrukkelijk anders zou worden bepaald 
door de algemene vergadering. 

Clubbestuur 

Art. 10 
Het bestuur is samengsteld uit minimum 4 leden. De gekozen bestuursleden verdelen 
onderling de taken. Er wordt tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester 
aangeduid. 
Het bestuur bepaalt zelf de frequentie van vergaderen en stelt autonoom de agenda op. 
Indien minimum de helft van de bestuursleden om een spoedvergadering verzoeken moet er in 
onderling overleg een bestuursvergadering bijeengeroepen worden. 
Een bestuurslid dat zijn/haar taak niet naar behoren vervult, kan door ¾ van de bestuursleden 
ontslagen worden. Dit wordt uitdrukkelijk genoteerd in de notities van de 
bestuursvergadering.  
Een bestuurslid kan in de loop van het seizoen zelf ontslag nemen.  
Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van de stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de 
stem van de voorzitter beslissend. 

Art. 11 : 
De penningmeester zal steeds een financiëel overzicht geven op de bestuursvergaderingen. 
Eventuele opmerkingen worden genoteerd in het verslag. 



Erelid 

Art. 12 : 
Erelid kan je worden na ontslag uit het bestuur en minstens 15 jaar ononderbroken actief 
bestuurslid zijn EN bij actief stoppen als speler, betaalt de club nog maximaal 5 jaar het 
lidmaatschap bij Badminton Vlaanderen 

Bezittingen 

Art.13 : 
Het materiaal dat eigendom is van de club dient eigendom van de club te blijven. Bij 
ontvreemding kan een schadevergoeding geëist worden. 

Wijzigingen 

Art. 14 : 
Elke wijziging van deze statuten wordt op de eerstvolgende algemene vergadering gemeld. 

Aldus voorgelegd en goedgekeurd door de bestuursleden van Badmintonclub Klein Boom in 
vergadering van 1 juni 2021. 

De Voorzitter   De Secretaris   De Penningmeester 

Kockelkoren Alain  Bal Luc   Schoovaerts Joris 
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