STATUTEN KBTB 2014
ALGEMEEN
De Belgische Lawn Tennis Liga werd opgericht op 22
maart 1902. Op 29 maart 1914 kreeg zij de benaming
Belgische Lawn Tennisbond.
In 1931 werd de benaming gewijzigd in “Koninklijke
Belgische Lawn Tennisbond”.
Op 3 maart 1937 werd zij omgevormd tot V.Z.W. Op 11
oktober 1979 werd de benaming “Koninklijke Belgische
Tennisbond” toegekend.
Wijzigingen gebeurden ingevolge beslissingen van de
algemene vergaderingen van 1946, 1947, 1948, 1949,
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1969 (2x), 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977 (2x), 1978, 1979 (2x), 1980 (2x), 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986 (2x), 1989 en 1990.

1. NAAM - ZETEL
NAAM
Art. 1 : De vereniging draagt als naam KONINKLIJKE
BELGISCHE TENNISBOND, afgekort K.B.T.B.

ZETEL
Art. 2 : De zetel van de vereniging is gevestigd te
Brussel. Hij kan naar een andere plaats overgebracht
worden door een besluit van de Algemene Vergadering.

2. DOEL - DUUR
DOEL
Art. 3 : De vereniging heeft als doel de bevordering en
ontwikkeling van de sport in het algemeen en van het
tennis in het bijzonder. Als overkoepelend orgaan van
de
Vereniging
zonder
Winstoogmerk
Tennis
Vlaanderen, voorheen Vlaamse Tennisvereniging
(afgekort V.T.V.), en de Association Sans But Lucratif
Association Francophone de Tennis (afgekort AFT) houdt
zij zich meer bepaaldelijk bezig met de nationale en
internationale tennisactiviteiten.

3. LEDEN
AANTAL
Art. 5 : Het aantal leden mag niet minder dan drie
bedragen.

LEDEN
Art. 6 : Worden op basis van pariteit als leden aanvaard
de beheerders van Tennis Vlaanderen en van de A.F.T.,
aangeduid door de bij de respectieve liga’s aangesloten
leden volgens de door haar vastgestelde reglementen.
De hoedanigheid van lid blijkt uit de processen-verbaal,
welke de benoeming vermelden.
Het lid verliest zijn hoedanigheid
uitsluiting en/of vervanging.

door

ontslag,

Het nieuwe lid wordt aangewezen door de betrokken liga
en zulks met het oog op het behouden der pariteit.

BIJDRAGE
Art. 7 : De leden zullen door een beslissing van de
algemene vergadering kunnen verplicht worden tot een
jaarlijkse bijdrage van maximum 25 euro.
Noch de leden, noch hun rechthebbenden bezitten enig
recht op het maatschappelijk vermogen.

4. BESTUUR
BESTUUR
Art. 8 : De vereniging wordt paritair bestuurd door een
Raad van Bestuur, Uitvoerend Comité genoemd.
Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit een
voorzitter en 1 of meer ondervoorzitters. De andere
leden zijn bestuurders. Ze zijn allen benoemd en
afzetbaar door de algemene vergadering.
In geval van vacatuur van 1 of meerdere bestuurders zal
de algemene vergadering met het oog op het behouden
der taalpariteit in zijn of hun vervanging voorzien
overeenkomstig artikel 6.
Een of meer secretarissen en een penningmeester, al
dan niet leden van de vereniging, kunnen met de
administratie en de boekhouding worden belast. Ze
worden benoemd en hun bevoegdheden worden
omschreven door het Uitvoerend Comité.

DUUR
Art. 4 : De duur van de vereniging is onbeperkt.

BEVOEGDHEDEN
Art. 9 : De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
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wet de algemene vergadering bevoegd is. Deze is tevens
belast met het dagelijks bestuur.
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig
vertegenwoordigd weze, de handtekening van 2
gemandateerde bestuurders samen, 1 van elke liga.
De raad mag zijn bevoegdheden toevertrouwen aan
mandatarissen van zijn keuze, leden of niet.
De raad is bevoegd om de vereniging te
vertegenwoordigen in rechte als eiser of als verweerder.

NOTULEN
Art. 15 : De beslissingen van de algemene vergadering
worden opgenomen in processen-verbaal.
Van ieder proces-verbaal wordt een afschrift naar de
leden gestuurd.

6. BEGROTING EN JAARREKENING
BOEKJAAR

DAGELIJKS BESTUUR
Art. 10 : Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen
die alle dagen moeten verricht worden om de normale
gang van zaken van de vereniging te verzekeren.

MEERDERHEID
Art. 11 : Gegeven de paritaire structuur dient beslist in
elk van beide liga’s en zulks bij gewone meerderheid. Bij
gebrek aan consensus is geen beslissing mogelijk.

5. ALGEMENE VERGADERING
BEVOEGDHEDEN
Art. 12 : De algemene vergadering, Centraal Comité
genoemd, is bevoegd voor de volgende zaken, welke
moeten goedgekeurd met een tweederde meerderheid
der aanwezige stemmen : statutenwijzigingen,
benoemingen en ontslag van bestuurder, goedkeuring
van begroting en jaarrekeningen, ontbinding van de
vereniging, uitsluiting van een lid. Voor de wijziging van
het doel der vereniging is eenparige goedkeuring van de
algemene vergadering vereist.

Art. 16 : Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt op
31 december. De jaarrekeningen en de begroting worden
aan de goedkeuring van de gewone algemene
vergadering onderworpen.

7. ONTBINDING EN VEREFFENING
ONTBINDING
Art. 17 : In geval van vrijwillige ontbinding wordt het
patrimonium toegewezen aan een inrichting, waarvan de
doelstellingen zoveel mogelijk deze van de huidige
vereniging benaderen.
De inrichting wordt door de algemene vergadering
aangewezen.

Maart 2014

In de bij de wet voorziene gevallen is voor het treffen
van beslissingen een drie-vierde meerderheid per liga
vereist.
In alle andere gevallen geldt de in art. 11 bepaalde
regel.

BIJEENROEPINGEN
Art. 13 : De gewone algemene vergadering heeft
jaarlijks plaats voor 30 april. De leden worden namens
de raad van bestuur door de Voorzitter bijeengeroepen.
Die bijeenroeping gebeurt door middel van een gewone
brief of door een aan de persoon of te zijnen huize
bezorgd bericht.

VOLMACHT
Art. 14 : Leden, die verhinderd zijn, kunnen aan een
ander lid van hun liga volmacht geven.
Ieder lid kan slechts over één volmacht beschikken.
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