Identificatiegegevens schietstand:
SCHIETCLUB : Bayard Shooting Club. vzw.
Erkenning nummer: 13/ 0014/ 2001
Uitbater : VANDENHOVE Patrick, wonende 9200 Dendermonde, Koning Albertstraat 92
Schietstand gelegen te 9280 Lebbeke, Leo Duboisstraat 44
Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde
Aangesloten bij de Vlaamse SchietsportKoepel vzw (VSK) onder het nummer 09/324

STATUTEN
HOOFDSTUK I -Benaming,zetel,duur en doel

*Art1. De vereniging wordt opgericht onder de naam van: BAYARD SHOOTING CLUB, verkort BSC
De rechtsvorm van de vereniging is “Vereniging zonder winstoogmerk”, verkort VZW
*Art2. De zetel ervan is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. Heden is hij
gevestigd te 9200 Dendermonde, Orchideeënlaan 14.
Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel moet gepubliceerd worden in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad.
*Art3. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en zij kan te allen tijde ontbonden worden.
*Art4. De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de schietsport in al zijn vormen. Met dit doel zal zij de
belangen van haar leden verdedigen, hen vertegenwoordigen bij de openbare besturen en de sportverbonden
en instaan voor de betrekkingen tussen de leden onderling.
De vereniging ontzegt zich alle besprekingen over onderwerpen van politieke, ideologische of godsdienstige
aard.

HOOFDSTUK II -Leden, aanvaarding ,ontslag, uitsluiting, bijdrage.
*Art5. De vereniging wordt gevormd uit personen die de schietsport beoefenen of behartigen. Er mogen niet
minder dan drie vaste leden zijn.
*Art6. De leden worden onderverdeeld in volgende categorieën:
a)
b)
c)
d)

Vaste leden
Aspirant toegetreden leden
Toegetreden leden
Ereleden

*Art7. Worden als vaste leden aanzien: de personen die bij de voorzitter schriftelijk de wens hebben
uitgedrukt lid te worden en aan de volgende voorwaarden voldoen:

- minimum achtien jaar oud zijn
- een uittreksel uit het strafregister voorleggen conform de vigerende wetgeving
De algemene vergadering beslist bij geheime stemming over het aanvaarden van het kandidaat - lid, zonder
dat hij zijn beslissing moet rechtvaardigen. Een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige
en vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering is noodzakelijk. Tegen de beslissing van de
algemene vergadering is geen beroep mogelijk
* Art8. Worden als toegetreden leden aanzien: de personen die hiervoor bij de voorzitter schriftelijk de wens
hebben uitgedrukt en aan de volgende voorwaarden voldoen:
- minimum tien jaar oud zijn,
- een uittreksel uit het strafregister voorleggen conform de vigerende wetgeving
De raad van bestuur beslist bij geheime stemming en met twee derde meerderheid van de stemmen van de
aanwezige leden over het aanvaarden van het kandidaat – toegetreden lid, zonder dat hij zijn beslissing moet
rechtvaardigen. Een kandidaat - toegetreden lid wordt aanvaard als aspirant - toegetreden lid voor een
proefperiode van minimum zes maand. Deze termijn kan bij beslissing van de raad van bestuur verlengd
worden. Tegen de beslissing van de raad van bestuur is geen beroep mogelijk. Deze toegetreden leden zijn
niet toegelaten op de algemene vergadering tenzij ze daartoe expliciet uitgenodigd worden om op te treden
als technicus zonder stemrecht.
*Art9. Worden als ereleden aanzien: de personen die hiervoor door minstens twee leden van de raad van
bestuur zijn voorgedragen en die aanvaard zijn door deze raad van bestuur. Een erelid kan gelijktijdig ook
vast lid, aspirant toegetreden lid of toegetreden lid zijn. Het statuut van erelid alleen geeft de betrokkene
geen toegang tot de algemene vergadering. Personen die alleen het statuut van erelid hebben moeten de
jaarlijkse bijdrage niet betalen.
*Art10. De ontslagnemingen en uitsluitingen zullen moeten geschieden overeenkomstig de wet van 27 juni
1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Vaste leden, met uitzondering van de voorzitter, moeten hun ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter.
De voorzitter moet zijn ontslag schriftelijk indienen bij de schatbewaarder. De voorzitter of de
schatbewaarder zal dit punt op de agenda zetten van de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene
vergadering waar nota zal genomen worden van het ontslag. De uitsluiting van een vast lid kan enkel worden
uitgesproken door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden.
*Art11. De jaarlijkse bijdrage van de vaste leden, de aspirant toegetreden leden en de toegetreden leden
moeten betaald worden tussen 01 oktober en 31 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de
bijdrage betaald wordt. Een lid dat zijn bijdrage niet tijdig betaald heeft zal vóór 15 januari schriftelijk
uitgenodigd worden om zich in orde te stellen. Indien het lid zijn bijdrage niet betaald heeft voor 31 januari,
wordt het geacht ontslag te nemen.
*Art12. Ontslaggevende en uitgesloten leden kunnen, evenmin als de erfgenamen van een overleden lid ,
geen rechten doen gelden op het maatschappelijk vermogen van de vereniging of op gelijk welk deel hiervan
en kunnen geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen.
*Art13. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage dat door de leden dient betaald te worden, zal ieder jaar door
de raad van bestuur vastgesteld worden. Het maximum bedrag van de jaarlijkse bijdrage zal 1000 € niet
overschrijden.

HOOFDSTUK III -Rechten en plichten van de leden

De rechten en de plichten van de leden worden geregeld conform de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002.
*Art14. Hebben toegang tot de schietstand, alleen de leden vermeld in artikelen 7 en 8 die volledig in orde
zijn met hun jaarlijkse bijdrage.
*Art15. De leden vermeld in de artikelen 7 en 8 worden door de vereniging verzekerd tegen
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de schietstand. Deze leden zijn eveneens verzekerd tegen
burgerrechtelijke aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk voor de vereniging.

HOOFDSTUK IV -Administratie, raad van bestuur
*Art16. In de raad van bestuur zijn minimaal volgende functies voorzien: een voorzitter, een secretaris, een
schatbewaarder en een wapenmeester. Eén persoon kan meerdere functies cumuleren. De functies van
voorzitter en van schatbewaarder kunnen nooit gecumuleerd worden.
Aan de voorzitter en aan de schatbewaarder wordt volmacht verleend om alle daden te stellen die binnen de
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
*Art17. De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering in geheime stemming
verkozen voor onbepaalde duur . De kandidaten voor een vacant bestuursmandaat moeten minstens 10 dagen
voor de algemene vergadering waarop het vacante bestuursmandaat zal ingevuld worden schriftelijk hun
aanvraag richten tot de dienstdoende voorzitter.
Leden van de raad van bestuur, met uitzondering van de voorzitter, moeten hun ontslag schriftelijk indienen
bij de voorzitter. De voorzitter moet zijn ontslag schriftelijk indienen bij de schatbewaarder. De voorzitter of
de schatbewaarder zal dit ontslag op de agenda zetten van de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene
vergadering waar nota zal genomen worden van het ontslag.
De algemene vergadering kan altijd een lid van de raad van bestuur afzetten bij geheime stemming en met
twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, zonder dat hij zijn
beslissing moet rechtvaardigen. Tegen de beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk.
Zowel bij ontslag als bij afzetting van een lid van de raad van bestuur wordt automatisch kwijting verleend
tenzij er beslist wordt tot het instellen van een aansprakelijkheidsvordering wegens, tijdens de uitvoering van
zijn mandaat, begane fouten. In dit laatste geval zal de betrokkene hiervan, per aangetekend schrijven, op de
hoogte gebracht worden.
*Art18. Bij het overlijden, ontslag of uitsluiting van een lid van de raad van bestuur, wordt door de algemene
vergadering voorzien in een tijdelijke of definitieve vervanging
*Art19. De raad van bestuur vergadert naargelang de noodwendigheid of indien dit door één vijfde van de
vaste leden schriftelijk aan de voorzitter aangevraagd wordt . Er zal minstens één vergadering per jaar
gehouden worden. Beslissingen worden in college genomen. De meerderheid van de leden van de raad van
bestuur dienen aanwezig te zijn en beslissen met gewone meerderheid tenzij anders bepaald door de statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
*Art20. De raad van bestuur heeft in zijn bevoegdheid
alle daden van bestuur in de breedste zin. In deze gedachtengang kan hij alle betalingen doen en ontvangen
en er kwijting van geven of eisen, alle bewaargevingen doen en ontvangen evenals toestemmen in en
afsluiten van contracten. Het is eveneens de raad van bestuur die bedienden en personeel van de vereniging
aanstelt en ontslaat en die de wedden en vergoedingen bepaalt. De raad van bestuur is verplicht jaarlijks de
rekening over het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar aan de goedkeuring van de
algemene vergadering te onderwerpen.
*Art21. De beslissing van de raad van bestuur en de verslagen van iedere vergadering worden opgenomen in
een daartoe bestemd register dat bewaard wordt op de zetel van de vereniging.

*Art22. Jaarlijks worden op datum van 31 december de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten en de
begroting van het komend jaar opgesteld. Beiden worden voorgelegd aan de algemene vergadering ter
goedkeuring

HOOFDSTUK V -Algemene vergadering.
*Art23. De algemene vergadering die uitsluitend bestaat uit vaste leden heeft onder haar bevoegdheid:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de leden van de raad van bestuur;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
4° de kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
*Art24. Een verplichte algemene vergadering wordt jaarlijks binnen de zes maanden na het afsluiten van het
boekjaar gehouden. Een bijzondere algemene vergadering kan gehouden worden bij eenvoudige oproeping
door de raad van bestuur of indien zulks door één vijfde van de vaste leden schriftelijk aan de voorzitter
aangevraagd wordt. Alle leden van de algemene vergadering dienen tenminste acht dagen op voorhand
opgeroepen te worden . De agenda wordt bij de oproeping gevoegd.
De oproep tot de algemene vergadering zal gebeuren op de meest gerede wijze.
*Art25. Op de algemene vergadering hebben alleen de vaste leden stemrecht die hun jaarlijkse bijdragen
betaald hebben. Een stemgerechtigd vast lid kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander
stemgerechtigd vast lid. Een stemgerechtigd vast lid heeft maar één stem en kan maar één volmacht hebben.
*Art26. Tenzij de wetgeving anders bepaalt is de algemene vergadering geldig samengesteld welke ook het
aantal aanwezige leden is en worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van de stemmen van
de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
*Art27. De resoluties van de algemene vergadering zullen ondertekend door de voorzitter en de secretaris
opgenomen worden in een bijzonder register. Het register zal ter beschikking zijn op de zetel van de
vereniging en aldaar ter inzage voor kennisname door de leden, echter zonder verplaatsing van het register.
Indien de geïnteresseerden geen leden zijn, dan moet een schriftelijke aanvraag om inzage onderworpen
worden aan de toestemming van de voorzitter van de vereniging of de bestuurder die hem vervangt.

HOOFDSTUK VI. -Ontbinding en vereffening.
*Art28. Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen overgemaakt aan één of meer verenigingen of
organisaties die de schietsport beoefenen of zich inzetten voor de ontwikkeling en verspreiding ervan, of
liefdadigheidsinstellingen, die gekozen worden door de algemene vergadering.
*Art29. Alle artikels van deze statuten worden vervangen of opgeheven bij ontbinding.
Akte van benoeming

Door de leden van BAYARD SHOOTING CLUB werd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 07
januari 1916 volgende personen benoemd in de raad van bestuur :

Raad van bestuur:
Voorzitter: Mr. Vandenhove Patrick
Koning Albertstraat 92 , 9200 Dendermonde
Schatbewaarder: Mr. De Bruyn Daniel
Schaubeke 21 , 9220 Hamme
Secretaris: Mr. Machiels Julien
Orchideeënlaan 14 , 9200 Dendermonde
Wapenmeester: Mr. Timmerman Dirk
Gentsesteenweg 145 , 9200 Dendermonde
Bestuurder: Mr. Swenne Hugo
J. De Troozlaan 19 , 8370 Blankenberge
Baancommandant: Mr. Pieters Jozef
Schuiteplas 78 , 9200 Dendermonde

Algemene Vergadering
De Bruyne Geert
Neereindestraat 9 ; 9240 Zele
Delcart Stefan
Grootbroekstraat 15 ; 9200 Dendermonde
George Lore
Malderendorp 3/2 ; 1840 Londerzeel
Van den Bossche Nick
Hagewijkpark 72 ; 9200 Dendermonde
Vandenhove Joris
Koning Albertstraat 92 ; 9200 Dendermonde
Van Laere Wim
Prinskouterstraat 27 , 9200 Dendermonde

