STATUTEN VAN “ CERCLE EQUESTRE LA CHEVAUCHEE – RUITERSKRING DE
PAARDENTOCHT “ V.Z.W.
NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1: De vereniging draagt de naam “ Cercle equestre La Chevauchée – Ruiterskring De Paardentocht “ V.Z.W.
Artikel 2: De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Kalmthout, 2920,
Epiceadreef 22, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Artikel 3: De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de paardensport. Dit gebeurt
door het organiseren van specifieke paardensportmanifestaties en van algemene activiteiten ter bevordering van sport, cultuur en samenhorigheid binnen
de vereniging. Geen enkel lid mag, onder de naam van de vereniging, eender
welke activiteit organiseren zonder de uitdrukkelijke toelating van de Raad van
Bestuur.
Artikel 4: De vereniging werd oorspronkelijk opgericht op 09 april 1964 en dit voor onbepaalde tijd.
LEDEN
Artikel 5: De nog gekende stichters zijn de volgende natuurlijke personen:
- Berckmans Jean
8377 Zuienkerke Blankenbergsesteenweg 88.
- Beauvois
Guy
2950 Kapellen
Middendreef 9/2.
- Beauvois
Michel
2950 Kapellen
Torenlei 3.
Artikel 6: Het minimum aantal leden is bepaald op drie vaste leden. Als vast lid kan tot
de vereniging toetreden ieder meerderjarig natuurlijk- of rechtspersoon waarvan de kandidatuur wordt aanvaard door de Raad van Bestuur.
Naast de vaste leden worden er ook toegetreden leden aanvaard. Hun aanvaarding verloopt volgens dezelfde modaliteiten als toepasselijk op de vaste
leden. Minderjarigen dienen de schriftelijke toestemming van hun ouders of
van diegene die het wettelijk toezicht uitoefent voor te leggen.
De toegetreden leden zetelen niet in de Algemene Vergadering, hebben geen
inzagerecht in de boekhoudkundige stukken van de vereniging en kunnen niet
zetelen in de Raad van Bestuur.
Artikel 7: De door de leden, vaste of toegetreden, verschuldigde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage mag niet hoger zijn dan 625 Euro. Deze bijdrage is opeisbaar
ten laatste zestig dagen nadat zij vastgelegd werd door de Raad van Bestuur.
Artikel 8: Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden mits hiervan vooraf schriftelijk
kennis te geven aan de Raad van Bestuur. Het gegeven ontslag is van kracht
vanaf het ogenblik van ontvangst van de kennisgeving door de Raad van Bestuur of vanaf het door de ontslagnemer vooropgestelde tijdstip.
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Het lid dat nalaat de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen wordt geacht
ontslag te nemen. Een lid heeft 60 kalenderdagen de tijd om de bijdrage te betalen, deze termijn wordt gerekend vanaf de versturingsdatum van de uitnodiging tot betaling.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen worden beslist door de Algemene Vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Het uit te sluiten lid wordt uitgenodigd om gehoord te worden door de Algemene Vergadering, het eventuele
verstek van betrokkene verhindert geenszins de beslissing van de Algemene
Vergadering.
Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden of bij officiële verklaring
van geestelijke – of rechtsonbekwaamheid van het lid.
Uittredende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van overleden leden,
hebben geen rechten op het vermogen van de vereniging en kunnen geen teruggave vorderen van gelden of goederen aan de vereniging betaald of geschonken.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9: De Algemene Vergadering wordt gevormd door de vaste leden, de vergadering beraadslaagt, besluit en stemt over alle aangelegenheden die de vereniging aanbelangen en die niet uitdrukkelijk toegewezen werden aan de Raad
van Bestuur. De volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan
de Algemene Vergadering: wijziging van de statuten, benoeming en afzetting
van bestuurders, de kwijting aan bestuurders , goedkeuring van begroting en
van de jaarrekening, ontbinding van de vereniging, uitsluiting van een lid, de
omzetting naar een vennootschap met sociaal oogmerk.
Artikel 10: De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur
als zulks nodig is maar minstens één maal per jaar, in de loop van de maand
februari. Indien één vijfde van de vaste leden hierom verzoekt zal de Raad
van Bestuur de Algemene Vergadering eveneens bijeenroepen.
Alle vaste leden worden minstens acht dagen op voorhand schriftelijk opgeroepen met vermelding van de agenda van de Algemene Vergadering en de
plaats waar de vergadering zal doorgaan.
Artikel 11: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
Er worden twee stemopnemers aangeduid.
Alle vaste leden hebben gelijk stemrecht in de vergadering, bij verhindering
kunnen zij zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander
vast lid mits een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan drie volmachten dragen.
De besluiten worden gestemd bij gewone meerderheid, bij staking van stemmen is het de stem van de Voorzitter die beslissend is.
Voor de Algemene Vergadering tot wijziging van de statuten moeten minstens
twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd bij
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volmacht zijn. Bovendien moeten de voorgenomen wijzigingen expliciet in de
oproeping vermeld zijn. Wordt niet voldaan aan de twee derde dan wordt er
een tweede vergadering bijeengeroepen die ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden een beslissing kan nemen. Tussen beide vergaderingen moet minstens 15 dagen tussentijd liggen. Om de statutenwijziging te
kunnen aannemen is ten minste twee derde van de stemmen vereist. Indien
de wijziging betrekking heeft op het doel van de vereniging of de ontbinding
ervan dan is het vereiste stemquorum vier vijfde.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geacteerd in een daartoe bestemd register dat door alle vaste leden kan geraadpleegd worden op de
maatschappelijke zetel van de vereniging.
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 12: De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders die allen vast lid van de vereniging zijn. Een lid kan slechts als kandidaat
bestuurder aanvaard worden als hij/zij minstens één volledig jaar vast lid is
van de vereniging. Benoeming en ontslag gebeuren door de Algemene Vergadering, de benoeming is voor een termijn van twee jaar en bestuurders kunnen
zich onbeperkt herkiesbaar stellen voor opeenvolgende termijnen. Bestuurders
die benoemd worden om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen blijven slechts tot het opengevallen mandaat zijn oorspronkelijk einde
kent. De bestuurders worden niet bezoldigd.
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een Voorzitter en een Secretaris.
Artikel 13: De Raad van Bestuur heeft de algemene bevoegdheid inzake het bestuur en
de vertegenwoordiging, in en buiten rechte, van de vereniging. De Raad is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering verleent. Het dagelijks bestuur wordt door de ganse Raad van
Bestuur waargenomen.
Artikel 14: Voor rechtshandelingen waarvan de waarde 1000 € overschrijdt is de vereniging slechts gebonden door de gezamenlijke handtekening van de Voorzitter,
de Secretaris en een Bestuurder. Voor de andere handelingen volstaat de
handtekening van één bestuurder.
Artikel 15: De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of op vraag van
minstens twee bestuurders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter van de vergadering. Minstens de helft
van de Bestuurders dient aanwezig te zijn om de geldige beslissingen te nemen.
De notulen van de vergaderingen worden geacteerd in een daartoe bestemd
register en getekend door de Voorzitter en de Secretaris.
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BOEKJAAR
Artikel 16: Het boekhoudkundig jaar van de vereniging loopt van 01 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17: De vereniging kan ontbonden worden op eigen initiatief of op gerechtelijke uitspraak.
De ontbinding op eigen initiatief is een beslissing van de Algemene Vergadering (zie artikel 11) die tevens de vereffenaar(s) aanwijst die tot taak heeft
(hebben) het passief aan te zuiveren en het actief te gelde te maken.
Artikel 18: Het vermogen dat na de vereffening van de vereniging eventueel overblijft zal
geschonken worden aan een filantropische instelling. De keuze van de instelling gebeurt op voorstel van de Raad van Bestuur en is een beslissing van de
Algemene Vergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 19: Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk in deze statuten vermeld
staan is de wet van 27 juni 1921 en haar wijzigingen van toepassing.
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