KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN
Opgericht op 18 maart 1951, aangesloten bij:
De Vlaamse Judofederatie en de Belgische Judobond onder nr. 4009

STATUTEN
Artikel 1
“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” werd opgericht op 18 maart 1951 onder de naam “SHIN GEMPIN RYU”.
Een eerste naamswijziging in “JUDOCLUB BEVEREN” werd doorgevoerd op de algemene vergadering van 4
november 1993. Bij schrijven van 13 juni 2000 vanwege het Kabinet van de Koning, werd aan de club de titel
“KONINKLIJKE” toegekend.
STICHTENDE LEDEN:
Van Haesendonck Francois, Aelbrecht Antoon, Jacobs Willy, Onghena Dionitius, Thiron Aime, Thiron Emiel, Van
Den Bussche Cesar en Van Nieuwlande Paul.
Het eerste bestuur was als volgt:
Voorzitter: AELBRECHT ANTOON
Secretaris: LINGIER FRANS
Penningmeester: ROELANDT ALFONS
Raadsleden: DENOLET ROGER en MARTENS ARTHUR
Artikel 2
De maatschappelijke zetel van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” is gevestigd op het adres van de secretaris.
De trainingszaal (dojo) is gelegen in het sportcentrum te Beveren, Klapperstraat 103.
Artikel 3
“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” heeft als doel de judosport te onderwijzen aan haar leden, alsook het judo
te promoten.
Artikel 4
“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” wordt ontbonden bij een ledenaantal van minder dan 2 (twee) leden.
Artikel 5
De gegevens van de leden (contactgegevens, geboortedatum, adres, judo-gerelateerde gegevens) worden
enkel geregistreerd in de beveiligde databank van de Vlaamse Judo Federatie. Enkel de leden van het bestuur
hebben toegang tot de gegevens van de leden van de club. De leden kunnen de eigen gegevens inkijken en
verbeteren. In geen geval zullen deze gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan het ledenbeheer.
Door aansluiting bij de club verklaart elk lid, of in geval van minderjarigheid de ouders of voogd, zich akkoord
om zijn persoonsgegevens te verwerken zoals hiervoor omschreven. Het volledig beheer van
persoonsgegevens binnen de club wordt omschreven in de privacyverklaring. Deze verklaring is te vinden op de
website van de club.
Artikel 6
Ieder die lid wil worden van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” moet aan volgende voorwaarden voldoen:
1. Zich laten inschrijven als vergunninghouder bij de Vlaamse Judofederatie;
2. Minderjarigen kunnen aansluiten na ondertekening van het toetredings- of initiatieformulier door één
van de ouders of voogd;
3. Indien het bestuur dit nodig acht kan een uittreksel uit het strafregister gevraagd worden;
4. Door zijn toetreding onderwerpt een lid zich automatisch aan de statuten en het reglement van
inwendige orde van de club;
5. Bij toetreding moet ieder lid een medisch sportonderzoek ondergaan en dit dient jaarlijks herhaald te
worden.

Uitgezonderd de onderzoeken aangevraagd door de club en gesubsidieerd door BLOSO, gebeuren de
doktersonderzoeken op eigen kosten van de leden.
Artikel 7
Een algemene vergadering wordt georganiseerd op beslissing van het bestuur of op verzoek van minimum één
vijfde (1/5) van de leden. De datum wordt door het bestuur beslist. Deze datum en de agenda zal bekend
gemaakt worden door een mailing en publicatie via sociale media alsmede door aanplakking aan de
berichtenborden in de dojo.
Alle leden van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
Stemrecht heeft men vanaf de leeftijd van 16 jaar.
De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:
-Wijziging van de statuten.
-Benoemen van de bestuursleden.
-Goedkeuren van de verslagen en de jaarrekening van het afgelopen sportjaar en de begroting van het
volgende sportjaar.
Ieder lid kan klachten of suggesties naar voor brengen op de algemene vergadering die dan op de volgende
bestuursvergadering zullen besproken worden.
Het verslag van deze bespreking alsmede het verslag van de algemene vergadering zullen op de
berichtenborden in de dojo uitgehangen worden.
Artikel 8
Het bestuur wordt verkozen op de algemene vergadering, ieder lid is onbeperkt herkiesbaar. Het bestuur kan
beslissen om de samenstelling ervan te wijzigen. Deze wijziging kan ook gevraagd worden door minimum één
vijfde (1/5) van de leden.
Om zich kandidaat te kunnen stellen moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
- Minimum 21 jaar oud zijn.
- Minimum 3 jaar lid zijn.
Om verkozen te worden als nieuw bestuurslid dient minimum 60% van de stemmen behaald te worden.
Taken bestuur:
1. Het bestuur vergadert iedere maand (juli en augustus uitgezonderd). Deze vergadering mag
bijgewoond worden door een afgevaardigde van het technisch comité doch zonder stemrecht;
2. Het bestuur bepaalt de maandelijkse lidmaatschapsbijdrage van de leden alsmede de wijze van
betaling;
3. Het bestuur beheert de clubgelden;
4. De penningmeester stelt een permanent raadpleegbaar overzichtelijk kasverslag op. Hij licht dit toe op
de maandelijkse bestuursvergadering en op de algemene vergadering indien gewenst. Het kasverslag
zal eerst besproken worden op de bestuursvergadering die de algemene vergadering voorafgaat;
5. Het bestuur stelt eveneens een reglement op van inwendige orde en wijzigt dit indien nodig, met
eenparigheid van stemmen, en na overleg met het technisch comité;
6. Het bestuur stelt de hoofdtrainer aan;
7. Het bestuur stelt een verantwoordelijke inzake public relations aan.
Artikel 9
De hoofdtrainer kiest onder zijn kernleden een aantal medewerkers die samen met hem het technisch comité
vormen.
1. De taken binnen het technisch comité worden onderling verdeeld;
2. Het technisch comité is bevoegd voor alle technische zaken en problemen voor wat het judoonderwijs en wedstrijden aangaat. Het technisch comité kan steeds advies en hulp vragen aan het
bestuur.
Artikel 10
Ieder lid van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” kan voorstellen doen ter wijziging van een of meer artikelen
van de statuten. Het bestuur onderzoekt de opportuniteit van het voorstel en legt het eindresultaat voor aan
de algemene vergadering.

Artikel 11
Ieder lid van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” kan steeds een aanvraag doen om een probleem op de
volgende bestuursvergadering te bespreken, het lid mag bij deze bespreking aanwezig zijn.
Artikel 12
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de club. Bij uittreding,
uitzetting of overlijden hebben zij geen recht op een aandeel in het vermogen van de club, zij kunnen nooit
teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de club
bepalen de resterende leden de bestemming van de gelden en materiële bezittingen van de club. De
bestemming moet aansluiten bij het doel van de club zijnde de judosport. De gelden en materiële bezittingen
mogen niet uitgekeerd worden aan de leden.
Artikel 13
“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” is een feitelijke vereniging zonder winstgevend doel, zij staat verheven
boven- en onafhankelijk van alle politieke of godsdienstige instellingen van welke aard of gezindheid deze
mogen zijn.
Deze statuten werden opgesteld te Beveren waas op 18 maart 1951
Gewijzigd op 14 november 1976
Gewijzigd en aangevuld op 1 maart 1979
Gewijzigd en aangevuld op 11 november 1984
Gewijzigd en aangevuld op 4 november 1993
Gewijzigd en aangevuld op 8 november 2001
Gewijzigd en aangevuld op 1 september 2003
Gewijzigd en aangevuld op 5 januari 2016
Gewijzigd en aangevuld op 12 april 2020
Gewijzigd en aangevuld op 1 november 2020
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