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De naam van de vereniging is "Bridge Club Lier".
De vereniging is een feitelijke vereniging.
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De zetel van de vereniging is gevestigd in de Stad Lier.
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De vereniging heeft tot doel om het beoefenen van het bridgespel te stimuleren en mogelijk
te maken, en de goede werking van de bridgeclub te verzekeren. Om dat te verwezenlijken
kan de vereniging alle handelingen verrichten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee
verband houden.
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Het minimum aantal leden bedraagt 7.
Om lid te worden van de vereniging dient een jaarlijkse bijdrage betaald te worden die
voorgesteld wordt door het bestuur en goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering
met een maximum van 250 .
Daarenboven moet de toetreding van een nieuw lid goedgekeurd worden door het Bestuur.
Beroep tegen een weigering kan ingediend worden conform art. 13.
Personen worden niet geacht lid te zijn van de vereniging louter doordat ze gebruik maken
van de door de vereniging aangeboden diensten.
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Het lidmaatschap eindigt als de jaarlijkse bijdrage niet betaald wordt of als het lid
uitgesloten wordt of bij overlijden.
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De leden van het Bestuur, zijnde de Bestuurders van de vereniging worden gekozen door
de Algemene Vergadering. Het aantal Bestuurders, met een minimum van 5, en de termijn
waarvoor zij aangesteld worden, met een maximum van 4 jaar, worden bepaald door het
Huishoudelijk Reglement. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen
niet gecumuleerd worden.
De Bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit. Ze kunnen niet persoonlijk
verantwoordelijk gesteld worden voor schulden of beleidsbeslissingen van de vereniging.
Het Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Het mag ondermeer, zonder dat deze
opsomming beperkt is, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere machten
voortvloeiende uit de wet of de statuten, alle dadingen en overeenkomsten afsluiten,
schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven,
ruilen of verkopen, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en
overdrachten aanvaarden, bijzondere machten toekennen aan mandatarissen van zijn
keuze, al dan niet leden. Op al deze activiteiten is een limiet vastgesteld tot een bedrag van
25000 . Activiteiten die betrekking hebben op een hoger bedrag moeten eerst worden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Alle akten die de vereniging verbinden worden ondertekend door twee Bestuurders.
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Het maatschappelijk jaar loopt van 1 juni tot 31 mei.
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De Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen door het Bestuur in de loop van
de maanden mei of juni.
Indien één vijfde der leden hierom verzoekt moet het Bestuur een Algemene Vergadering
samenroepen. Ook op wens van het Bestuur kan een Algemene Vergadering worden
samengeroepen.
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Alle leden van de vereniging worden minstens 14 dagen vooraf door het Bestuur
opgeroepen per eenvoudige brief die de dagorde omvat.
Elk voorstel dat ondertekend is door één twintigste der leden moet op de agenda worden
gebracht.
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Alle leden hebben gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering en de besluiten worden
genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden, behalve als de statuten
gewijzigd worden, in geval van uitsluiting van een lid en bij de ontbinding van de
vereniging.
De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering bij volmacht laten vertegenwoordigen
door een ander lid. Een lid kan ten hoogste één volmacht dragen van een ander lid.
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De dagorde van de Algemene Vergadering omvat minstens:
• het verkiezen van de Bestuurders volgens de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement;
• het verslag van de Commissaris;
• het goedkeuren van de rekeningen van het voorgaande maatschappelijk jaar;
• het goedkeuren van de begroting van het maatschappelijk jaar;
• het aanstellen van een Commissaris om de rekeningen te controleren van het lopende

maatschappelijk jaar. Deze brengt verslag uit tijdens de volgende Algemene Vergadering.
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De statuten kunnen enkel gewijzigd worden als voldaan wordt aan volgende drie
voorwaarden:



• het voorstel tot wijziging wordt vermeld in de oproeping;
• de wijziging wordt goedgekeurd door 2/3e van de aanwezige leden en met eenparigheid van

stemmen als het doel van de vereniging gewijzigd wordt.
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Een lid kan enkel uitgesloten worden door de Algemene Vergadering, indien het voorstel
vervat is in de oproeping, en indien 2/3e van de aanwezige leden de uitsluiting goedkeurt
en slechts nadat het betrokken lid de kans had om zich tijdens de Algemene Vergadering
te verdedigen.
Een persoon aan wie het lidmaatschap geweigerd werd door het Bestuur kan bij de
Algemene Vergadering  beroep aantekenen tegen deze beslissing. Het lidmaatschap wordt
toegestaan indien 2/3e van de aanwezige leden dit goedkeurt.
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De vereniging kan enkel ontbonden worden door de Algemene Vergadering indien het
voorstel vervat is in de oproeping en indien 2/3e van de aanwezige leden de ontbinding
goedkeurt.
De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het vermogen in geval van
ontbinding.
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Bij het stemmen wordt de volgende procedure gevolgd:
• De stemmen worden opgenomen en geteld door de stemopnemer die hiervan meteen

verslag uitbrengt aan de vergadering.
• De stemming gebeurt bij handopheffing, tenzij minstens 
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n lid verzoekt om een geheime

stemming.
• Als er gestemd wordt over de uitsluiting van een lid of als de meerderheid zulks beslist,

wordt er een geheime stemming gehouden bij middel van stembrieven.
• De verkiezing van het Bestuur gebeurt schriftelijk; elk aanwezig lid vult op zijn stembrief

maximum zeven namen in.
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