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WAREGEMSE TAFELTENNISCLUB 

GECOÖRDINEERDE STATUTEN  
 5/12/1997 – update 8/6/2017   

 

(aanpassingen: invoering EURO, samenstelling BC en aansluiting SPORTA) 

 

 

Artikel 1: Naam 

De vereniging draagt de naam WAREGEMSE TAFELTENNISCLUB, in het kort W.T.T.C. 

 

Artikel 2: Zetel 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8790 WAREGEM, R. Sabbestraat 35. 

Bij eenvoudige beslissing van het Bestuurscomité ( hierna "BC ") kan de zetel worden 

verplaatst naar een ander adres binnen WAREGEM – FUSIEGEMEENTE  

 

Artikel 3: Doel 

De vereniging heeft tot doel de beoefening van de sport te bevorderen in het algemeen en de 

Tafeltennissport in het bijzonder en dit in een geest van sportiviteit en kameraadschappelijke 

geest. Zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met 

haar doel en dit in de meest ruime zin. 

 

Artikel 3bis: Duurtijd - sportseizoen 

De vereniging is gesticht voor onbepaalde tijd. 

Het sportseizoen loopt telkens van 0l juli tot 30 juni onder voorbehoud van mogelijke 

wijzigingen door SPORTA, de sportfederatie bij dewelke W.T.T.C wordt aangesloten (i.p.v. 

V.T.TL/K.B.T.T.B. ) en dit vanaf het sportseizoen 2017-2018. 

 

Artikel 4: Leden 

Elkeen die wenst aan te sluiten bij W.T.T.C. dient een aansluitingsformulier te ondertekenen. 

Minderjarigen dienen dit formulier door hun ouder(s)/voogd te laten tekenen voor akkoord. 

Door ondertekening van dit aansluitingsformulier aanvaardt het nieuwe lid de statuten en het 

huishoudelijk reglement van W.T.T.C. alsmede de reglementeringen van SPORTA. 

 

Het BC of de Voorzitter samen handelend met de Secretaris beslissen over de al dan niet 

aanvaarding van nieuwe leden. Bij eventuele twijfel of discusssie behoort het aan het BC 

soeverein toe een beslissing-te nemen. 

 

Artiket 4bis: Lidgeld 

Het lidgeld wordt ieder jaar door het BC vastgelegd. Er zal steeds - in de mate van het 

mogelijke- rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van studerende jeugd en 

jongeren. 

 

Leden die hun bijdrage voor het nieuwe seizoen niet betaald hebben vóór l5 augustus van het 

desbetreffende nieuwe seizoen, worden automatisch geacht ontslag te hebben gegeven. 

Evenwel is regularisatie mogelijk mits betaling van het volledige lidgeld, verhoogd met l0% 

administratiekosten. 

 

 

Artikel 5: Ontslaggeving- procedure 



2017 - Gecoördineerde statuten WTTC van 5 december 1997, na  invoering EURO en 

aansluiting aan SPORTA 2 

Leden zijn gerechtigd op elk moment hun ontslag in te dienen. Het ontslag gaat slechts in 30 

kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving die moet worden gericht aan 

de Secretaris met kopie aan de Voorzitter van W.T.T.C.. 

 

De vooropzeg van 30 dagen moet W.T.T.C in de mogelijkheid stellen de nodige 

administratieve maatregelen te treffen inzonderheid met betrekking tot de competitie. 

 

 

Artikel 6: BestuursComité 

a) De vereniging wordt bestuurd door een comite, het Bestuurscomite (BC) bestaande uit 

minstens 3 en maximum 6 Bestuursleden.   

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar en zijn ten 

allen tijde afzetbaar conform de bepalingen onder artikel 9. 

 

b) indien er een Bestuurslid wegvalt, hebben de overige leden van het BC het recht een nieuw 

lid aan te stellen. Het mandaat van dit nieuwe lid loopt dan tot aan de eerstvolgende 

bestuurscomitéverkiezing. 

 

c) Elk lid van het BC die drie opeenvolgende malen zonder geldige, vooraf aan de Secretaris 

of Voorzitter medegedeelde reden, niet aanwezig is op een BC, wordt automatisch ontslagen 

uit zijn functie als lid van het BC. 

 

d) De leden van het BC kunnen de vereniging geldig verbinden als volgt: 

- tot & met een bedrag van 175 Euro: elk lid van het BC 

- vanaf 175 euro tot 450 euro , twee leden van het BC samen handelend 

- vanaf 451 euro : twee leden van het BC waaronder de Voorzitter of Secretaris 

 

 

 

Artikel 7: BestuursComité - Werking 

a) Het BC kiest onder haar leden een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester, een 

Materiaalmeester en één of meer Verantwoordelijke(n) voor de competitieploegen. 

b) De beslissingen van het BC worden genomen bij gewone meerderheid. Ingeval van staking 

der stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 

c) De notulen van de vergadering worden bijgehouden door de Secretaris en de Voorzitter 

 

 

Artikel 8: BestuursComité - Taken en bevoegdheden 

a) Het BC beheert de activa van W.T.T.C . Zij regelt de inkomsten en uitgaven en duidt 

eventuele speciale functies aan. Zij regelt de sportactiviteiten in het algemeen. Voor bepaalde 

zaken kan zij haar bevoegdheid overdragen aan één of meerdere leden. 

b) Zij bepaalt ook eventuele waarborgen die in het kader van de ontlening en /of gebruik van 

sportmateriaal en /of kledij zouden nuttig of noodzakelijk geacht worden alsmede de al dan 

niet teruggave bij ontslag uit de vereniging conform artikel 1l. 

c) Het BC heeft de bevoegdheid nieuwe leden te aanvaarden of te weigeren conform artikel 4. 

d) Het BC kan leden uitsluiten die door hun gedrag het doel, de belangen en /of het imago van 

W T T.C. rechtstreeks of onrechtstreeks schade berokkenen. Vooraleer een uitsluiting uit te 

spreken, dient de betrokkene te worden uitgenodigd. Bij afwezigheid zonder geldige reden, 

zal de uitspraak bij verstek geschieden 
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e) Het BC vertegenwoordigt alle aangesloten leden. Zij beslist over de interpretatie van de 

statuten en /of het huishoudelijk reglement alsook over zaken welke in de clubstatuten en/of 

het huishoudelijk reglement niet geregeld worden. 

f) Het BC kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig worden geacht ter verwezenlijking 

van het doel van de vereniging, behoudens die handelingen die voorbehouden zijn aan de 

Algemene Vergadering. 

Het BC vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 

g) Het BC organiseert de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. 

h) Voor handelingen die het dagelijks beheer van de vereniging betreffen, kan het BC haar 

bevoegdheid overdragen aan eén of meerdere Bestuursleden. 

 

 

Artikel 9: Algemene Vergadering - samenstelling & bevoegdheden 

 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van W.T.T.C., geldig aangesloten bij 

W.T.T.C. én SPORTA 

 

Volgende handelingen zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering: 

 

a) benoeming Bestuursleden van het Bestuurscomité (BC) 

De Bestuursleden worden gekozen onder en door de leden van de Algemene Vergadering .  

Zij worden verkozen na het behalen van het hoogst aantal stemmen, zo nodig na meerdere 

stemmingsronden  

Elk lid van de Algemene Vergadering kan zijn /haar kandidatuur stellen. Deze kandidatuur 

dient schriftelijk en minstens vijftien werkdagen vóór de Algemene Vergadering ingediend 

worden bij de Voorzitter van W.T.TC. met kopie aan de Secretaris. 

 

b) afzetten van bestuursleden van het BC 

Indien de leden van de Algemene Vergadering van oordeel zijn dat een Bestuurslid zijn /haar 

taak niet naar behoren heeft volbracht, kunnen zij een voorstel indienen tot afzetting en 

vervanging van het desbetreffende Bestuurslid. Dit voorstel dient schriftelijk te worden 

geformuleerd én met reden zijn omkleed. Het dient per gewone brief, ondertekend door ten 

minste drie leden van de Algemene Vergadering, ten minste vijftien werkdagen vóór de 

Algemene Vergadering te worden overgemaakÍ aan de Voorzitter met kopie aan de Secretaris. 

 

c) Wijziging statuten 

De Algemene Vergadering heeft tevens de bevoegdheid om wijzigingen aan de statuten aan te 

brengen. Hiervoor dient een bijzondere meerderheid te worden gerespecteerd zoals 

opgenomen in artikel l0 van deze statuten (zowel m.b.t. aanwezige leden als m.b.t. aantal 

stemmen). 

 

Artikel 10: Algemene Vergadering - werking 

 

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het BC. 

Het BC is verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen telkens 2/5 van de leden van 

de Algemene Vergadering erom verzoekt. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend 

bij de Voorzitter van W.T.T.C met kopie aan de Secretaris en dient duidelijk opgave te doen 

van de punten die men behandeld wenst te zien op de Algemene Vergadering. 
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De stemmingen in de Algemene Vergadering geschieden bij eenvoudige meerderheid tenzij 

anders is voorzien in de statuten. In geval van staking der stemmen is de stem van de 

Voorzitter doorslaggevend. 

 

Een Algemene Vergadering die de statuten wenst te wijzigen kan dit enkel indien 2/3 vande 

leden van de Algemene Vergadering aanwezig zijn. Wordt dit aantal niet bereikt, dan moet er 

een tweede vergadering worden belegd binnen de 30 werkdagen. De aldus opnieuw samen 

geroepen Algemene Vergadering kan dan beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden en 

dit met een 2/3de  meerderheid. 

 

Beslissingen van de Algemene Vergadering worden door het BC bekendgemaakt aan alle 

leden en dit per gewone brief 

 

 

Artikel 11: Activa 

 

Het materiaal dat aan de leden van de vereniging wordt ter beschikking gesteld, blijft steeds 

eigendom van de vereniging. 

Bij ontslag uit de vereniging - om welke reden dan ook- wordt een eventuele waarborg voor 

ontleend/gebruikt materiaal en/of kledij teruggegeven voor zover het geleende 

materiaal/kledij in een normale staat van gebruik is teruggegeven aan de vereniging. 

 

 

Artikel 12: Vergoedingen/aanspraken 

Bij uittreding van een lid kan er nooit aanspraak worden gemaakt op enig goed van of 

vergoeding door de vereniging. 

 

De statuten van de vereniging zijn te raadplegen op de zetel van de vereniging en bij elk lid 

van het Bestuurscomité (BC). Elk lid van het Bestuurscomité heeft een exemplaar ontvangen. 

 

Statuten opgemaakt te Waregem, 05/l2/97 en voor de laatste maal geactualiseerd met de 

laatste samenstelling van het Bestuurscomité (BC) op 4/5/2016 en dd.8/6/2017 ingevolge 

aansluiting van W.T.T.C. bij SPORTA vanaf het seizoen 2017-2018  

 

 

 

De leden van het Bestuurscomité 

 

Marc Vankeirsbilck   Voorzitter en Penningmeester 

 

Vick Vanhoutte   Verantwoordelijke Interclubcompetitie en 

      Tornooien 

 

Dirk Desmet     Materiaalmeester en Secretaris 

 

 


