MOTOR YACHT CLUB GENT vzw
Burg. van Crombrugghelaan
9800 Deinze
_________________________________________________________________

Ondernemingsnummer: 0409.681.874
RPR Gent, afdeling Gent
STATUTEN
De algemene vergadering van 27/02/2022, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen. Deze blijven
evenwel in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De
volgende statuten worden aangenomen:
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Motor Yacht Club Gent, afgekort MYCG. De
vzw is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel van de vereniging is gevestigd te Burg. van
Crombrugghelaan 7, 9800 Deinze.
Artikel 2.
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch
onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander
persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het bevorderen van de waterrecreatie.
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die
zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: de uitbating van een yachtclub, de nodige
infrastructuur ter beschikking te stellen van de leden, onder meer de steigers gelegen te Leerne en Gent
die onafscheidelijk blijven toebehoren aan de vereniging MYCG.
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.
De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het
belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in
overeenstemming met het voorwerp.
De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard,
in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een
bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft,
of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.
Artikel 3
Zij voert als clubvlag de witte letters MYCG in ultramarijn blauwe horizontale band op wit veld.
Artikel 4
Om leefbaar te zijn dient de vereniging minimum vijf effectieve leden te tellen.
Artikel 5
Kunnen toetreden tot de vereniging:
1. a. Effectieve leden:
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- iedere booteigenaar,
- andere personen betrokken bij het varen en/of het clubgebeuren.
Alleen de effectieve leden hebben stemrecht op de algemene statutaire vergadering.
b. Aangesloten leden: alle andere personen die in de waterrecreatie belangstellen.
Enkel het bestuursorgaan beslist over het aannemen van nieuwe leden.
2. Elk lid verbindt er zich toe:
a. zich in de schoot van de vereniging te gedragen conform de bepalingen van de statuten;
b. de opgelegde lid-, liggelden en bijdragen te betalen.
De effectieve leden met een ligplaats aan de steigers van MYCG gelegen te Leerne en Gent zijn
verplicht aan de gezamenlijke werken deel te nemen. Hiervoor wordt bij de toetreding van een effectief
lid een bedrag van 210 € aangerekend, zijnde 6 werkdagen aan 35 € per dag. Per niet-gewerkte werkdag
(op een totaal van zes (6)) zal een bedrag van 35 € worden aangerekend.
3. De opgelegde lidgelden zullen minimum bedragen:
a. effectieve leden: 110,00 € per jaar
b. aangesloten leden:
- steunende leden: 20,00 € per jaar
- ereleden: 30,00 € per jaar
Bij beslissing van het bestuursorgaan kunnen deze bijdragen verhoogd worden.
Eénmalig toetredingsrecht voor effectieve leden met ligplaats aan de steigers van MYCG: €75,00.
Bij beslissing van het bestuursorgaan kan deze bijdrage verhoogd worden.
De maximum ledenbijdrage die van de effectieve leden kan gevraagd worden is 300 € per jaar.
4. Het staat elk lid vrij ontslag te nemen, mits het bestuursorgaan hiervan schriftelijk via mail of brief
te verwittigen.
Een lid dat de statuten of het RIO (reglement interne orde) niet eerbiedigt, een voor de vereniging
schadelijke activiteit uitoefent, kan uitgesloten worden:
- Effectieve leden kunnen uitgesloten worden door de algemene vergadering;
- Aangesloten leden kunnen uitgesloten worden door het bestuursorgaan.
De interne werkingsregels met betrekking tot de leden worden bepaald door een intern reglement
(RIO).
Het tijdstip van betaling van de lidgelden en bijdragen wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De
leden kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn
te betalen. Het lid dat dan niet heeft betaald, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
Artikel 6
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, die verplicht zijn om aan deze
vergadering deel te nemen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Een lid
kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan
evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten
als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de
voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Onthoudingen en ongeldige stemmen
worden buiten beschouwing gelaten.
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is,
zoals bepaald in het WVV,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
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- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een effectief lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of
het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist.
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden
daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt
uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden
worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in
voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende
brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd
door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de leden,
moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden
tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die
niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
Het bestuursorgaan kan beslissen om een vergadering op afstand te houden via elektronische weg en
ook om de stemming via elektronische weg te laten gebeuren.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen.
De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden
ingezien of per mail verzonden worden.
Artikel 7
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. Dat wil zeggen dat, behoudens
andersluidende bepalingen in de statuten, de meerderheid van de bestuurders steeds samen dient te
handelen. Dus elke beslissing dat wordt genomen/uitgevoerd dient binnen het bestuur te zijn besproken
en te zijn gedragen door een meerderheid van de bestuursleden.
Het minimum aantal bestuurders is drie (3); het maximum aantal bestuurders is zeven (7).
Na één jaar effectief lidmaatschap kan men zich kandidaat stellen als bestuurder.
Twee of meer leden van hetzelfde gezin of verwanten in de eerste of tweede graad worden niet samen
toegelaten in het bestuursorgaan. Deze maatregel geldt ook voor officieel of officieuze samenwonenden
of zij die zich gedragen of beschouwd worden als verwanten in de eerste of de tweede graad.
Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor vier (4) jaar. Bestuurders zijn
herverkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op
dat ogenblik.
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Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat, of door overlijden.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk via mail, bij gewone of aangetekende
brief bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het
minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het
bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de
eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het
ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het
vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen
en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders.
In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die
hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing
gelaten.
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In
voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is
de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
moeten handelen.
De functies binnen het bestuursorgaan worden door de bestuurders onderling verdeeld.
Op elke (maandelijkse) vergadering van het bestuursorgaan worden de rechtsgeldige bewijzen van
inkomsten en uitgaven ter inzage gegeven aan alle bestuursleden. Bovendien stelt het bestuursorgaan
minstens twee effectieve leden (geen bestuursleden) aan als toezichthouders op de rekeningen die
minstens per kwartaal de map met rekeninguittreksels en bewijzen controleert.
Aankopen worden, zoals alle beslissingen, eerst besproken en gestemd in het bestuursorgaan.
De havenmeester kan toch overgaan tot aankopen tot 150 euro. Hij dient op de eerstvolgende
bestuursvergadering zijn beslissing te motiveren.
Een aankoop waarvan de prijs gelijk of hoger is dan 1000 euro, kan niet door de penningmeester
worden betaald zonder dat deze is goedgekeurd door het voltallig bestuur.
Uitzondering op deze regels zijn:
De voorzitter, of diens aangewezen vervanger, kan in geval van hoogdringendheid toch opdracht geven
aan de penningmeester of havenmeester om over te gaan tot de betaling van gesteld bedrag of hoger
ter voorkoming of herstel van schade aan de uitrusting van de club. De voorzitter, of diens aangewezen
vervanger, dient daartoe bij de eerstvolgende bestuursvergadering de reden van hoogdringendheid aan
te tonen.
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Artikel 8
Bij ontbinding van de vzw zullen activa na aanzuivering van passiva overgemaakt worden aan een
gelijkaardige, belangeloze doelstelling.
Artikel 9
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering
voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
Artikel 10
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 27 februari 2022,
te Deinze,

...................................................................

...................................................................

Bestuurder

Bestuurder

.....................................................................

....................................................................

Bestuurder

Bestuurder

...................................................................

...................................................................

Bestuurder

Bestuurder
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