STATUTEN van de VZW KONINKLIJKE BELGISCHE TAFELTENNISBOND
De ondergetekenden:
Mevrouw Van Deuren Maria, geboren te Merksem op 15.01.1924, Deken Jozef Lensstraat, 4/5‐2100 Deurne
en de Heren:
geboren te Rouillon op 28.01.1933, rue des Jardins d’Annevoie, 10 ‐ 5537 Annevoie
Barthélemy Jacques,
Dekeyser Jean,
geboren te Leuven op 17.12.1928, O.L.Vrouwstraat, 59 ‐ 3052 Blanden
Delhoux Roland,
geboren te Wayaux op 02.07.1945, rue de la Drève, 3 ‐ 6210 Wayaux
de Mey Leo,
geboren te Antwerpen op 17.08.1931, Klinkkouterstraat, 71 ‐ 9040 Sint Amandsberg
geboren Sint Pieters Leeuw op 02.12.1949, Oudstationsstraat, 37 ‐ 8400 Oostende
Denys Jacques,
geboren te Soumagne op 05.05.1931, av. de l’Agriculture, 121 ‐ 4030 Grivegnee
Detaille François,
Girardo Jean,
geboren te La Bouverie, op 07.10.1943, rue de l’Aigle, 7 ‐ 1480 Tubize
Jodogne Christian,
geboren te Luik op 05.09.1957, rue Bacameleye,69‐4620 Fléron
Laforge Eli,
geboren te Vedrin op 20.08.1951, rue de l’Eau Vive, 65 ‐ 5020 Vedrin
Lecoyer Mario,
geboren te Vorst op 05.03.1925, Rechterstraat, 61 ‐ 3511 Hasselt
Linard Georges,
geboren te Ledeberg‐Gent op 06.01.1930, G.Callierlaan, 242 ‐ 9000 Gent
Marquis Claude,
geboren te Assenois op 24.08.1949, rue Scheuer, 57 ‐ 6700 Arlon
Michel Jean,
geboren te Virton, op 10.04.1939, rue Bon Dieu Gilles, 18 ‐ 6760 Virton
Van den Bosch Peter,
geboren te Herentals op 11.09.1965, Kerkstraat, 27 ‐ 2275 Lille
Van de Water Marc,
geboren te Schoten op 09.10.1956, Lommelsesteenweg, 108 ‐ 3970 Leopoldsburg
Winderickx Jos,
geboren te Leopoldsburg op 01.04.1942, Brugstraat, 14 ‐ 3970 Leopoldsburg
Wullen Edgar,
geboren te Beaumont op 25.07.1935, rue de Virelles, 25 ‐ 6460 Chimay
allen van Belgische nationaliteit, die behoren tot de Nationale Raad van de Feitelijke Vereniging “Koninklijke Belgi‐
sche Tafeltennisbond” hebben tijdens hun vergadering van 6 December 1997 beslist aan deze Feitelijke Vereni‐
ging het statuut toe te kennen van “Vereniging Zonder Winstoogmerk”(hierna VZW genaamd) op grond van de
wet van 27.06.1921 die deze verenigingen regelt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002.
Deze VZW neemt alle rechten en verplichtingen over van de vroegere Feitelijke Vereniging.
Bovendien is de VZW K.B.T.T.B. erkend door de Internationale Tafeltennis Federatie (I.T.T.F), de Europese Unie
van Tafeltennis (E.T.T.U.) en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.)
TITEL 1 BENAMING, ZETEL en DOELSTELLINGEN.

Art.1

Art.2

Art.3

BENAMING EN ZETEL.
De benaming van de vereniging luidt: VZW Koninklijke Belgische Tafeltennisbond, afgekort VZW K.B.T.T.B.
Haar zetel is gevestigd te 1070 Brussel, Brogniezstraat, 41 gerechtelijk arrondissement Brussel en zal in de
toekomst steeds moeten gevestigd zijn in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DOELSTELLINGEN EN DUUR.
De Bond heeft tot doel:
 Als overkoepelend orgaan voor de beide autonome vleugels, zijnde de ASBL Aile Francophone en de
VZW Vlaamse Tafeltennisliga te fungeren, in België de tafeltennissport te reglementeren en er toe‐
zicht op uit te oefenen;
 in België de nationale competities te organiseren, alsmede de aanverwante sportieve organisaties
voor zover zij ter zake de bevoegdheid verkrijgt van haar autonome vleugels;
 het coördineren van de activiteiten van de VZW Vlaamse Tafeltennisliga en de ASBL Aile Francophone,
opdat er geen onverenigbaarheid tussen hen zou bestaan;
 initiatieven en beslissingen te nemen met betrekking tot het beheer van de nationale en internationa‐
le organisaties;
 de bond te vertegenwoordigen bij de internationale instanties, en dit onder meer bij de I.T.T.F., de
E.T.T.U. en het B.O.I.C.
De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden, mits respecteren van
de toepasselijke wetgeving.
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TITEL 2 SAMENSTELLING van de VZW K.B.T.T.B.

Art.4
Art.5

Het aantal leden is onbeperkt met een minimum van drie.
De Vereniging is samengesteld uit werkende en gewone leden:
1. De werkende leden:
De werkende leden behoren tot de Nationale Raad (N.R.)van de VZW K.B.T.T.B
De Nationale Raad bestaat uit 20 personen, tien per Vleugel, benoemd of aangeduid overeenkomstig de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van deze Vleugels.
De werkende leden zullen de Algemene Vergaderingen bijwonen en zij alleen hebben er stemrecht.
Een werkend lid heeft recht op één stem.
2. De niet werkende of gewone leden, zijnde:
 de VZW Vlaamse Tafeltennisliga en de ASBL Aile Francophone van de KBTTB en
 hun leden;
 de vriendenkringen, coöperatieven, recreatiesportbonden, schoolbonden en andere soortgelijke ver‐
enigingen goedgekeurd door de N.R.;
 de ereleden.

TITEL 3 TOETREDING, ONTSLAG, BIJDRAGEN.

Art.6

Art.7
Art.8

De voorwaarden voor de leden van de VZW Vlaamse Tafeltennisliga en van de ASBL Aile Francophone om
toe te treden tot de vereniging of er uit te treden zijn geregeld door de Statuten en het Huishoudelijk Re‐
glement van elk van deze twee Vleugels. Voor de andere niet werkende of gewone leden legt de Raad van
Bestuur hun opneming ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Het ontslag of de uitsluiting van de werkende en niet werkende leden wordt geregeld overeenkomstig de
bepalingen van de Wet.
Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage zal ieder jaar door de N.R. worden bepaald.

TITEL 4 BEVOEGDHEDEN EN MANIER VAN OPROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Art.9

De Algemene Vergadering, ook Nationale Raad genoemd (en NR afgekort) bestaat uit de werkende leden
en is bevoegd voor:
1. de wijziging van de statuten, van het Huishoudelijk Reglement (HR) en van de Sportreglementen (SR)
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de benoeming en de afzetting van de verificateurs van de rekening en het bepalen van hun bezoldi‐
ging, ingeval hen een bezoldiging wordt toegekend;
4. de kwijting aan verificateurs van de rekening;
5. de kwijting aan de bestuurders
6. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
7. de ontbinding van de vereniging;
8. de uitsluiting van een lid;
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
10. alle gevallen waar de statuten het vereisen.
Art.10 De jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of de plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen
door de Bondssecretaris met een gewone brief, minstens vijftien dagen vooraf. In geval van onbeschik‐
baarheid van de Bondssecretaris wordt de uitnodiging verstuurd door de Bondsvoorzitter.
Art.11 Een buitengewone algemene vergadering kan plaats hebben als de Raad van Bestuur dit beslist of wan‐
neer ten minste een vijfde van de werkende leden van de Algemene Vergadering het aanvraagt.
Art.12 Een werkend lid kan zich op een algemene vergadering laten ververtegenwoordigen door een ander wer‐
kend lid, die zelf stemrecht heeft en die hiervoor een schriftelijke volmacht bezit. Een werkend lid mag
niet meer dan één volmacht vertegenwoordigen. Voor aanvang van ieder zitting worden de volmachten
medegedeeld aan de Bondssecretaris.
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TITEL 5 QUORUM EN STEMRECHT OP DE BIJEENKOMSTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Art.13
Art.13.1
Art.13.2

Art.14
Art.14.1

Art.14.2
Art.14.3

Beraadslagingen
De A.V. mag slechts beraadslagen indien de op zijn vergaderingen aanwezige of vertegenwoordigde
werkende leden ten minste twee derde van de stemmen van de A.V. vertegenwoordigen.
Indien het quorum niet bereikt wordt kan een buitengewone vergadering bijeen geroepen worden ten
vroegste 14 dagen na de eerste vergadering. Op deze vergadering mag de A.V. beraadslagen en beslis‐
singen nemen welke ook het aantal aanwezigen weze. Op deze vergaderingen mogen enkel de punten
behandeld worden die op de oorspronkelijke agenda stonden.
Stemrecht
Wanneer het gaat om beslissingen of verkiezingen is de volstrekte meerderheid van de stemmen van
de aanwezige leden vereist. Wanneer het wijzigingen aan de statuten, het H.R. of de sportreglemen‐
ten betreft, moeten de beslissingen de twee derden van de stemmen van de aanwezige leden behalen.
Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter van de zitting doorslaggevend.
Bij verkiezingen moet het stemmen altijd geheim zijn.

TITEL 6 DAGELIJKS BESTUUR.

Art.15 De vereniging wordt geleid door de Raad van Bestuur, waarvan de leden benoemd zijn overeenkomstig de
beschikkingen van het Huishoudelijk Reglement van de VZW K.B.T.T.B.
Art.16 Bevoegdheden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zorgt voor de dagelijkse leiding van de Vereniging in naleving van de Statuten. Hij
voert bovendien de bevoegdheden uit die hem uitdrukkelijk toegekend zijn door het Huishoudelijk Regle‐
ment.
Art.17 De leden van de Raad van Bestuur zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW,
behoudens in de gevallen bepaald door de Wet.
TITEL 7 REKENINGEN.

Art.18 De rekeningen van de vereniging worden afgesloten op 30 juni van ieder jaar.
De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks, de rekening van het afgelopen dienstjaar en de begroting voor
het volgende dienstjaar aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering te onderwerpen.
TITEL 8 BEKENDMAKINGEN.

Art.19 Elke wijziging aan de statuten zal worden bekendgemaakt, conform de beschikkingen van de Wet.
TITEL 9 ONTBINDING EN VEREFFENING.

Art.20 In geval de vereniging wordt ontbonden, is het vermogen van de vereniging bestemd voor een vereniging
die een gelijkaardig doel nastreeft.
TITEL 10 NIET VOORZIENE GEVALLEN.

Art.21 Alle gevallen niet voorzien onder de huidige statuten worden geldig door de Nationale Raad beslecht,
voorzover de Wet het toelaat.
TITEL 11 ALGEMENE REGLEMENTEN.

Art.22 Het Huishoudelijk Reglement wordt door de Nationale Raad opgesteld en indien nodig bijgewerkt.
De Raad van Bestuur mag regels opstellen, voor zover de Wet, de Statuten en het Huishoudelijk Regle‐
ment van de vereniging het toelaten.
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