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STATUTEN
Antverpia Koninklijke Kano Club
vereniging zonder winstoogmerk
Artikel 1:

De vereniging draagt de naam 'Antverpia Koninklijke Kano Club', v.z.w.,
afgekort A.K.K.C., en is gevestigd in de Antwerpse agglomeratie. Binnen deze
agglomeratie wordt de vestiging bepaald door de raad van bestuur, die ze
tevens kan wijzigen. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te 2180 Ekeren,
Willy Staeslei 48 en ligt in het gerechtelijk arrondisement Antwerpen

Artikel 2:

De vereniging heeft ten doel de bevordering en de ontwikkeling van de kanokajaksport. Zij kan alle handelingen stellen die noodzakelijk of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het doel. Behalve politieke inmenging.

Artikel 3:

Er zijn ten minste vijf leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar ten minste drie
vijfde der leden moet de Belgische nationaliteit bezitten.
Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder die, na schriftelijk verzoek aan de raad
van bestuur, hiervan de schriftelijke toestemming verkrijgt. Kandidaat-leden jonger
dan 18 jaar moeten doen blijken van een schriftelijke toelating van hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Een lid treedt uit of wordt uitgesloten overeenkomstig de bepalingen van de ‘ Wet
van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 ‘ en tevens voor alle
politieke handelingen.

Artikel 4:

De algemene vergadering komt samen in de maand januari van ieder jaar. De
leden worden opgeroepen door de voorzitter of, bij gebrek van dien, door de
secretaris, per rondschrijven, die de agenda vermeldt en ten minste veertien
dagen voor de vergadering wordt verzonden. In hoogdringende gevallen mag die
termijn korter zijn.
De algemene vergadering komt bovendien samen telkens als de raad van bestuur
het nodig acht en op een met reden omkleed verzoek van ten minste één vijfde
der leden.

Artikel 5:

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die de wet haar toekent en die
deze statuten niet bij uitsluiting aan het bestuur opdragen. Haar besluiten worden
de leden en de belanghebbende derden ter kennis gebracht bij gewoon verslag.

Artikel 6:

De beslissing van de algemene vergadering wordt genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het
aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. Voor de wijziging der statuten moet echter gehandeld worden
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overeenkomstig het bepaalde artikel 8 van de ‘ Wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 ‘. Tot ontbinding van de vereniging kan
slechts worden besloten conform artikel 20 van de wet. Bij afwezigheid van meer
dan de helft der leden heeft de voorzitter de mogelijkheid om de beraadslaging
over de in de agenda vervatte punten te verdagen tot de volgende vergadering,
waarop dan beslist wordt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden, behoudens het bepaalde in artikel 8, 12, en 20 van de ‘ Wet van 27 juni
1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 ‘.
Vertegenwoordiging van een lid is slechts mogelijk mits een éénmalige gewettigde
volmacht, neergelegd in handen van de voorzitter. Leden onder de 18 jaar zijn niet
stemgerechtigd.

Artikel 7:

De raad van bestuur bestaat uit minstens vier leden en worden door en uit de
leden gekozen. Ze zijn minstens twee jaar lid van de vereniging op de dag van
hun ambtaanvaarding.
Zij is samengesteld als volgt:
voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
penningmeester
zij vormen tevens het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur wordt aangevuld door raadsleden wiens bevoegdheid wordt
vastgesteld in het reglement van inwendige orde. De leden van het bestuur
worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering: hun benoeming
geldt voor twee jaar, maar zij zijn herbenoembaar bij aftreden.

Artikel 8:

De raad van bestuur verricht alle handelingen van beheer en beschikkingen nodig
of dienstig voor het statutair doel, mits zij niet bij de wet aan de algemene
vergadering zijn opgedragen.
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts gebonden door de
handtekeningen van twee harer leden, namelijk de voorzitter en/of de
ondervoorzitter en/of de secretaris en/of de penningmeester.
Het dagelijks bestuur kan alleen optreden ingeval van hoogdringendheid. De
gestelde handelingen dienen om tegenstelbaar te zijn aan derden door de raad
van bestuur bekrachtigd te worden binnen de acht dagen.

Artikel 9:

Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. De
jaarvergadering waarop het bestuur rekening en verantwoording doet, wordt
gehouden in de maand januari. De rekeningen worden afgesloten op 31
december .

Artikel 10:

Op het ogenblik, vast te leggen in het reglement van inwendige orde dient de
bijdrage door ieder lid te worden voldaan. Het maximum bijdrage is vastgesteld op
123.95€.
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Artikel 11:

Bij de ontbinding der vereniging wordt het vermogen na voldoening van de
schulden, overgedragen aan een vereniging of aan verenigingen, met zetel in de
Antwerpse agglomeratie, die hetzelfde doel nastre(eft)ven of die dit doel het meest
nabij kom(t)en. Hierover beslist het alsdan zittende bestuur.

Artikel 12:

Voor de niet in onderhavige statuten voorziene punten zullen de leden zich
beroepen op de ‘ Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei
2002 ‘. Zij dienen deze wet volledig na te leven. De bepalingen van deze wet,
waarvan niet uitdrukkelijk door onderhavige akte wordt afgeweken, worden als
geschreven aanzien en de clausules die tegenstrijdig zijn met de gebiedende
bepalingen van deze wet zullen als niet geschreven aanzien worden.

Artikel 13:

De raad van bestuur stelt het reglement van inwendige orde op, waarvan inhoud
niet mag afwijken van deze statuten.

Artikel 14:

Bovengenoemde standregelen vernietigen alle voorgaande
***************
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