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Statuten van de” Shuttle Busters Scherpenheuvel” 
 

Doel Van de vereniging 

Artikel 1.  

Het doel van de vereniging opgericht op 9/11/2002, is badminton te beoefenen en allerlei 

activiteiten te organiseren ter bevordering van badminton als sport . 

De naam van de vereniging wordt voluit bepaald op  “Shuttle Busters Scherpenheuvel”. 

De officiële afkorting is “SBS”. 

De vereniging bepaalt haar rechtsvorm als een feitelijke vereniging. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreks enig 

winstoogmerk of vermogensvoordeel.  

Maatschappelijke Zetel  

Artikel 2.  

De maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres   Tiensestraat 58, 3271 Scherpenheuvel-Zichem. 

De sport wordt beoefend in de stedelijke sporthal te Scherpenheuvel of in een sporthal aangeduid 

door het bestuur. 

Lidgeld 

Artikel 3.  

Ieder persoon kan lid worden door het jaarlijks lidgeld te betalen en het inschrijvingsformulier in te 

vullen en te ondertekenen. De lidgelden lopen per seizoen ( september-augustus). 

Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. 

Indien de beschikbare capaciteit van de sporthal het niet toelaat, zal er een leden wachtlijst 

aangelegd worden. Deze wachtlijst wordt beheerd door het bestuur. 

 Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet 

leiden tot ontbinding van de feitelijke vereniging.  

Artikel 4 

De spelende leden betalen een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag en de wijze van betaling door het 

bestuur wordt bepaald en kenbaar gemaakt wordt aan de leden voor de aanvang van het nieuwe 

badminton seizoen. 
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Het lidgeld wordt als één geheel beschouwd en is derhalve niet terugvorderbaar. 

De spelende leden worden onderverdeeld in jeugdspelers, competitie spelers en recreatieve spelers. 

Daarnaast maken ook de verschillende trainers deel uit van de vereniging. 

Jeugdspelers zijn spelers die jonger zijn dan 18 jaar. Indien zij nog geen 18 jaar zijn bij het begin van 

het seizoen, worden zij nog tot de jeugdspelers gerekend. 

De competitiespelers nemen deel aan de VBL competitie wedstrijden . 

Zij betalen extra lidgeld overeenkomstig de afspraak aan het begin van het seizoen. 

Leden die in de loop van het jaar willen overschakelen van het statuut van recreant naar competitie-

speler, dienen een surplus bij te betalen. 

Algemene Vergadering 

Artikel 5 

De leden worden eens per jaar uitgenodigd tot de algemene vergadering. 

De uitnodiging vermeldt de datum, plaats en onderwerpen van de ledenvergadering. 

De jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een van hun ouders. 

Door het bestuur en minstens 1/3 van de leden kan er schriftelijk om verzocht worden om binnen  de 

2 maanden een buitengewone algemene vergadering gehouden. 

Artikel 6 

De algemene vergadering of de algemene buitengewone algemene vergaderingwordt voorgezeten 

door de voorzitter of bij ontstentenis door de secretaris. 

De secretaris stelt een verslag op van de vergadering. 

Artikel 7 

De gewone meerderheid van de aanwezige leden volstaat opdat een voorgesteld punt zou worden 

aangenomen.De bestuursleden worden beschouwd als gewone leden. 

De algemene vergadering kan steeds geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. 

Artikel 8 

De beslissingen, genomen in een algemene vergadering, hebben bindende kracht voor alle leden 

vanaf de datum van de vergadering.   

Clubbestuur 

Artikel 9 

Het bestuur is minimum samengesteld uit 4 leden . 
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De gekozen bestuursleden verdelen onder elkaar de bestuurstaken. 

Er wordt tenminste een voorzitter,secretaris en penningmeester aangeduid. 

Het bestuur bepaalt in onderlinge afspraak de frequentie van de vergaderingen en stelt autonoom de 

agenda van de vergadering op. 

Een bestuurder die zijn/haar taken niet naar behoren vervuld kan ontslagen worden door een 

gemeenschappelijke beslissing van ¾ van de bestuursleden. 

Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van 

de voorzitter beslissend. 

De penningmeester brengt bij elke bestuursvergadering verslag uit over de financiële toestand van 

de vereniging. 

De secretaris maakt steeds een verslag van de bestuursvergadering. 

Elk verslag wordt tijdens de volgende vergadering besproken en goedgekeurd. 

Wijzigingen 

Artikel 10 

Elke wijziging van deze statuten,moet met gewone meerderheid goedgekeurd worden door de 

algemene vergadering. 

Onbinding-Vereffening 

Artikel 11 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de 

rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede dat 

vereffeningvoorwaarden. 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een 

vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding 

besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen.  

Aldus voorgelegd en goedgekeurd door de bestuursleden van badmintonclub Shuttle Busters 

Scherpenheuvel in vergadering van  11  maart 2009 

 


