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1. BENAMING, ZETEL
Art. 1 : De vereniging draagt de naam “Tennis
Vlaanderen” en werd opgericht onder de vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam van
“VLAAMSE TENNISVERENIGING”, afgekort “VTV”.
Art. 2 : De zetel van de vereniging is gevestigd te 1050
Brussel (Elsene), Louizapoortgalerij 203, bus 3, gelegen
in het arrondissement Brussel.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een
andere plaats aan te wijzen binnen het Vlaamse Gewest
of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. DOEL, DUUR
Art. 3 : De vereniging heeft tot doel het bevorderen van
de lichamelijke opvoeding, van de sport in het algemeen
en van het tennis in het bijzonder. Haar werking strekt
zich uit over het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Ze geschiedt in het Nederlands.
Op sportgebied gedraagt ze zich naar de regels van de
internationale en nationale tennisfederaties.
Art. 4 : De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

3. LEDEN
Art. 5 : Er zijn effectieve, toegetreden en aangesloten
leden. Het aantal effectieve leden bedraagt minstens
acht. Dit van de toegetreden en aangesloten leden is
onbeperkt.
Art. 6 : De effectieve leden zijn de personen, die als
zodanig aanvaard worden door de algemene vergadering
voor een duur
van 3 jaar. Zij kunnen enkel
voorgedragen worden door de gewestelijke feitelijke
algemene vergaderingen, samengesteld uit de clubstoegetreden leden van Tennis Vlaanderen. De secretarisgeneraal van de vereniging aangeworven overeenkomstig
het bij deze statuten gevoegde huishoudelijk reglement
is van ambtswege effectief lid van de vereniging, doch
maakt geen deel uit van de raad van bestuur. Het gewest
met het grootste aantal aangesloten leden draagt drie
effectieve leden voor, de vier andere gewesten ieder
twee.
De toegetreden leden zijn de tennisclubs, organismen of
personen die als zodanig aanvaard worden door de
landelijke feitelijke algemene vergadering. Aangesloten
leden zijn de personen aan wie een lidkaart werd
afgeleverd. De voorwaarden tot aanvaarding van
effectieve, toegetreden en aangesloten leden worden
bepaald door het bij deze statuten gevoegde
huishoudelijk reglement.
Art. 7 : De verhoudingen tussen de v.z.w. enerzijds en
de toegetreden en aangesloten leden anderzijds worden
geregeld conform aan het bij deze statuten gevoegde
huishoudelijk reglement.
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Art. 8 : Het bedrag der jaarlijkse bijdrage mag
tweehonderdvijftig euro niet overschrijden.

4. BESTUUR
Art. 9 : De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur, gevormd door de effectieve leden als zodanig
aanvaard door de algemene vergadering.
De
bestuurders, inbegrepen de voorzitter en een of meer
ondervoorzitters, worden benoemd en zijn afzetbaar
door de algemene vergadering.
De duur van het mandaat is maximum drie jaar.
Uittredende bestuurders, inbegrepen voorzitter en één
of meer ondervoorzitters zijn herkiesbaar. In geval van
overlijden of bij welke andere vacature ook behoudt de
raad van bestuur in de persoon der overige bestuurders
zijn integrale bevoegdheden. In de vervanging wordt
voorzien door de eerstvolgende algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat
van de vervangen bestuurder. De bestuurstaken worden
door de raad van bestuur verdeeld.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De
kosten die zij maken in de uitoefening van hun mandaat
worden vergoed. De bestuurders zijn niet persoonlijk
verbonden voor de verbintenissen van de vereniging.
Art. 10 : De raad van bestuur bezit de door de wet
voorziene bevoegdheden, alsmede deze welke hetzij
door de wet hetzij door de statuten niet aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Stukken, die
de vereniging verbinden, dienen ondertekend te worden
door twee bestuurders of door een bestuurder en een
volmachtdrager. De raad van bestuur of zijn
afgevaardigde vertegenwoordigt de vereniging bij
rechtsgedingen hetzij als eiser, hetzij als verweerder. De
raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden
toekennen aan één of meer mandatarissen, leden of
niet-leden, al dan niet optredend als college.
Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak
alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het
dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur worden
opgedragen aan één of meer personen.
Art. 11 : Alle besluiten worden door de aanwezige
bestuurders getroffen met gewone meerderheid. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls hij
dit nodig acht. De vergadering kan slechts geldig
beslissen bij aanwezigheid van de helft der leden. In
uitzonderlijke
gevallen,
wanneer
de
dringende
noodzakelijkheid of het belang van de vereniging dit
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt
in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per
email-, video- of telefoonconferentie.
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5. ALGEMENE VERGADERING
Art. 12 : De algemene vergadering die bestaat uit de
effectieve leden zoals vermeld in art. 6, is het hoogste
gezag van de vereniging. Zij kan o.m., rekening
houdende met de beslissingen van de landelijke
feitelijke algemene vergadering, de statuten en het
huishoudelijk reglement wijzigen, de vereniging
ontbinden, bestuurders benoemen en ontslaan, leden
aannemen en uitsluiten, begroting en rekeningen
jaarlijks goedkeuren, alle uit de wet en de statuten
voortvloeiende machten uitoefenen. Behoudens voor
wijziging der statuten, uitsluiting van effectieve en
toegetreden leden en ontbinding, welke de toepassing
vereisen van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27
juni 1921, worden alle beslissingen getroffen bij gewone
meerderheid.
Art. 13 : De gewone algemene vergadering wordt
jaarlijks gehouden uiterlijk op 31 maart De oproepingen
met vermelding van de agenda, geschieden minstens
acht dagen tevoren door de voorzitter bij middel van
gewone brief of bericht aan domicilie.

financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te
geven, opgedragen aan een commissaris, te benoemen
door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren. De termijn van het
mandaat en de bezoldiging worden bepaald door de
algemene vergadering.

7. ONTBINDING, VEREFFENING
Art. 19 : In geval van ontbinding duidt de algemene
vergadering de bestemming van het patrimonium aan.
Het zal bij voorkeur toegewezen worden aan een
vereniging met een zo mogelijk gelijkaardig doel.
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Buitengewone algemene vergadering kan steeds
bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vereniging dit vereist en moet bijeengeroepen worden in
de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of
wanneer ten minste twee bestuurders of één/vijfde van
de effectieve leden het vraagt.
Art. 14 : Leden die verhinderd zijn, mogen volmacht
geven aan een ander lid. Ieder lid kan slechts over één
volmacht beschikken.
Art. 15 : Van elke algemene vergadering stelt de
secretaris een verslag op, waarvan kopij aan de leden
verzonden wordt.

6. BEGROTINGEN, REKENINGEN
Art. 16 : Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Rekeningen en
begrotingen worden onderworpen aan de goedkeuring
van de algemene vergadering.
Art. 17 : De begroting moet de toelagen omvatten voor
het overkoepelend orgaan, paritair samengesteld uit een
gelijk aantal leden van de Vlaamse Tennisvereniging,
thans genoemd Tennis Vlaanderen en van l’Association
Francophone de Tennis, en genoemd Koninklijke
Belgische Tennisbond - Federation Royale Belge de
Tennis, teneinde vermeld orgaan toe te laten zijn taken
op nationaal en internationaal plan te vervullen.
Art. 18 : Zolang de vereniging voor het laatst afgelopen
boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet niet
overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een
commissaris te benoemen. Intussen geschiedt het
toezicht door verificateurs, aangeduid overeenkomstig
de bepalingen van het bij deze statuten gevoegde
huishoudelijk reglement. Zodra deze drempelbedragen
worden overschreden, wordt de controle op de
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