STATUTEN KONINKLIJKE MORTSEL STARS VZW
( volgens de laatste wijzigingen in het BS van 29/01/2018)
Ondernemingsnummer 420608529
Tussen de hierna opgesomde personen:
1. Edgard Vaerendonck, Marcel Aubertinlaan 65, 2600 Berchem
2. Corneel De Pauw, Lange Pastoorstraat 22, 2600 Berchem
3. Gilbert Aerts, Platanendreef 16, 2960 St. Job
4. Marcel De Saedeleer, Moretusstraat 152 b12, 2660 Hoboken
5. Jozeph Blanpain, Belfaststraat 13, 2030 Antwerpen
6. Georges De Maere, Moerenhoutlaan 37, 2070 Ekeren
Overeengekomen wat volgt, onder elkaar met en voor allen die hier aanwezig
en/of vertegenwoordigd waren en voor allen die later werkelijk lid worden, een
vereniging zonder winstoogmerk (afgekort v.z.w.) op te richten overeenkomstig
de wet van 27 juni 1921, onder de volgende voorwaarden en specifieke
condities, gematerialiseerd in deze statuten:
Artikel 1: De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Berchem
Baseball en Softball club “Star” afgekort “B.B.S.C. Stars”. De zetel is gevestigd in
Berchem.
Artikel 2: Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 11 augustus
1983 wordt de benaming van de club gewijzigd.
Artikel 3: Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 27 januari
1997 wordt de benaming van de club gewijzigd.
Artikel 4bis: Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering gehouden op
1 juli 2016 worden de statuten van de vereniging gepubliceerd in bijlage van BS
op datum van 9 januari 2006 als volgt gewijzigd: de vereniging neemt als
benaming Koninklijke Mortsel Stars vzw.
Artikel 5: De maatschappelijke zetel is gevestigd in Mortsel; de bepaling omvat
de ganse Mortselse agglomeratie en ressorteert aldus onder het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, Britselei 55-57 in 2000 Antwerpen. De zetel kan
door de beslissing van de algemene vergadering overgebracht worden naar een

andere plaats in de stad Mortsel. De algemene vergadering van 1 juli 2016
beslist om de gemeenschappelijke zetel over te brengen bij Nico Van Bedaf,
Rode Leeuwlaan 44 in 2640 Mortsel.
Artikel 6: Koninklijke Mortsel Stars vzw heeft tot doel het beheer over het
beoefenen, bevorderen en verspreiden van verschillende sporten in Mortsel. Zij
streeft de verwezenlijking van haar doel na met alle rechtstreekse en
onrechtstreekse middelen in de ruimste zin van het woord. Zij mag alle
bijkomende verrichtingen doen als die betrekking hebben op en in verband
staan met haar doel: in genot of in eigendom onroerende en roerende
goederen verwerven of bezitten en uitbaten die nodig zijn tot het
verwezenlijken ervan. Zij mag giften, schenkingen en legaten ontvangen.
Artikel 7: De vzw wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 8: De vereniging kan op elk moment ontbonden worden. In dat geval zal
het vermogen van de vereniging overeenkomstig de geldende wetgeving op de
verenigingen zonder winstoogmerk worden overgedragen aan een vereniging,
stichting, instelling of onderneming die een doel nastreeft gelijkaardig aan dat
van onderhavige vereniging.
LEDEN
Artikel 9: De vereniging bestaat uit de Raad van Bestuur, de effectieve leden en
de toetredende leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder
dan drie bedragen.
Artikel 10: Op de zetel van de vzw wordt door de Raad van Bestuur een register
van leden gehouden.
Artikel 11: Het jaarlijkse lidgeld door de leden te betalen, wordt elk jaar
vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het zal hoogstens 250 euro bedragen.
Artikel 12: De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. Zij kiest
de leden van de Raad van Bestuur uit de effectieve leden.

Artikel 13: Effectieve leden worden lid van de vereniging:
- na voordracht van twee leden van de vereniging
- mits toelating van de Raad van Bestuur
door aanvaarding van de statuten, welke blijkt uit de betaling van het jaarlijks
lidgeld of door de ondertekening van de ledenlijst.
Artikel 14: Toetredende leden worden aanvaard binnen de vereniging
Algemene Vergadering met volstrekte/gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
Artikel 15: Elk lid kan te allen tijde uittreden. Dit ontslag moet schriftelijk
gemeld worden aan de Raad van Bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts
uitgesproken worden door de algemene vergadering, met een meerderheid
van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Een lid dat ontslag
neemt of uitgesloten wordt en de erfgenamen van een overleden lid, hebben
geen recht op het maatschappelijk vermogen, noch op het bepaalde lidgeld.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Ieder jaar dient minstens één Algemene Vergadering gehouden te
worden. De Algemene Vergadering kan uitzonderlijk bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vzw zulks vereist. Wanneer één vijfde van de leden
erom verzoekt kan een buitengewone Algemene Vergadering worden
samengeroepen.
Artikel 17: De bijeenroeping van de Algemene Vergadering wordt geregeld als
volgt:
- De oproeping gebeurt per brief, fax of e-mail, minstens veertien dagen voor
de vergadering plaatsvindt, onder handtekening van de voorzitter of één vijfde
van de leden
- De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de
vergadering.
De vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten vermeld in de
oproeping. Het is evenwel zo dat door ondertekening van een voorstel door
minstens een twintigste van de leden een punt op de agenda wordt gebracht.
Artikel 18: De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur, of diens afwezigheid de ondervoorzitter.

Artikel 19: Elk lid, zowel een effectief als een toegetreden lid, heeft recht
aanwezig te zijn om deel te nemen aan de ledenvergadering. Enkel de
effectieve leden hebben stemrecht en de toegetreden leden hebben enkel een
adviserende rol.
Artikel 20: De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van
stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Bij staking van mensen
is het voorstel verworpen. Deze beslissingen worden ingeschreven in een
register getekend door de voorzitter en de secretaris of twee leden. Het
register wordt bewaard op de zetel van de vzw, waar alle leden het kunnen
inzien zonder het te verplaatsen.
Artikel 21: Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd volgende zaken:
- goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de
statuten dan ook
- (her)benoeming en afzetting van de bestuurders
- de kwijting van de bestuurders
- goedkeuring van de begroting en de rekeningen
- de vrijwillige ontbinding van de vzw
- de uitsluiting van leden
- alle andere door de statuten en door de wet aan de Algemene Vergadering
expliciet toegekende bevoegdheden.
BESTUUR
Artikel 22: De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de
algemene vergadering.
Artikel 23: De Raad van Bestuur verdeelt zijn functies als volgt: voorzitter en
penningmeester, ondervoorzitter, secretaris.
Artikel 24: Het mandaat eindigt:
- bij overlijden
- bij afzetting door de Algemene Vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen
- bij vrijwillige uittreding
- door het verstrijken van de duur van het mandaat.

Artikel 25: De bestuurders hebben geen persoonlijke verplichtingen voor de
verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de
uitvoering van hun opdracht.
Artikel 26: De Raad van Bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar, na
bijeenroeping door de voorzitter of op initiatief van een bestuurder wanneer
het belang van de vzw zulks vereist.
Artikel 27: geschrapt
Artikel 28: De Raad van Bestuur heeft de volgende bevoegdheden:
- hij is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw, het dagelijks bestuur
inbegrepen, zonder bijkomende goedkeuring van de Algemene Vergadering, hij
is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering van bestuur en
beschikking
- hij vertegenwoordigt de vzw, zonder bijkomende machtiging van de Algemene
Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen;
hij kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; hij
beslist autonoom over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen
- twee bestuurders verbinden met hun gezamenlijke handtekening de vzw en
vertegenwoordigen de vzw in alle materies, het bewijs van hun benoeming
volstaat hiervoor
- hij heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet
geregeld is, behalve voor wat expliciet door de Wet aan de Algemene
Vergadering is gegeven en voorbehouden en voor alles wat door deze statuten
expliciet aan een ander orgaan is gegeven en niet aan de Algemene
Vergadering door de Wet is voorbehouden.
Artikel 29: Alle akten van de Raad van Bestuur zijn slechts geldig indien zij
getekend zijn door twee bestuurders, welke ten overstaan van derden geen
voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur vereisen. Akten welke niet
door twee bestuurders zijn ondertekend, brengen de aansprakelijkheid van de
ondertekende bestuurder met zich mee.
Artikel 30: De Raad van Bestuur kan eventueel een reglement van inwendige
orde opstellen voor de werking van de vereniging.
Artikel 31: Het mandaat van de bestuurders is kosteloos.

FORMALITEITEN
Artikel 32: Deze statuten zullen na goedkeuring en ondertekening van de
effectieve leden, gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 33: Jaarlijks zal de Raad van Bestuur een lijst met toegetreden leden
neerleggen op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Artikel 34: Dit artikel omvat de ontslagen, herbenoemingen en nieuwe
benoemingen.
Artikel 35: Leden van de Algemene Vergadering zijn:
Edgard Vaerendonck, Marcel Aubertinlaan 65, 2600 Berchem, geboren in
Deurne op 22/11/1934
Gilbert Aerts, Platanendreef 16, 2960 St. Job, geboren in Deurne op
22/07/1942
Marcel De Saedeleer, St. Bernardsesteenweg 881, 2660 Hoboken, geboren in
Antwerpen op 6/11/1948
Harry Leysen, Leopold Gillislaan 40, 2100 Deurne, geboren in Antwerpen op
7/09/1955
Nico Van Bedaf, Rode Leeuwlaan 44, 2640 Mortsel, geboren in Antwerpen op
5/09/1966.
Artikel 36: Worden benoemd als bestuurders van de Raad van Bestuur in
volgende functies:
Marcel De Saedeleer, St. Bernardsesteenweg 881, 2660 Hoboken
(voorzitter/penningmeester)
Harry Leysen, Leopold Gillislaan 40, 2100 Deurne (ondervoorzitter)
Nico Van Bedaf, Rode Leeuwlaan 44, 2640 Mortsel (secretaris).
Opgesteld te Mortsel op 1 juli 2016.

