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Benaming
(voluit) : v.z.w. AMATEURRADIOCLUB DE PINTE
(afgekort) : v.z.w. ARCDP
Rechtsvorm: : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Kwikstaartpark 3
9840 De Pinte
België
Onderwerp akte : Oprichting
Op de oprichtersvergadering van 30/04/2013 hebben de stichters de volgende stichtingsakte met unanimiteit
goedgekeurd. Deze stichtingsakte bevat de statuten van de vzw Amateurradioclub De Pinte.
AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw
Statuten
Titel I. Naam, adres, doel en duur van de vereniging
Artikel 1. Naam van de vereniging
In overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 die aan de vzw’s
rechtspersoonlijkheid verleent, hebben op datum van 30/04/2013 de heren
- Van Laethem Chris, Koningin Elisabethlaan 8, 9840 De Pinte
- Lunn Frank, Steppestede 27, 9051 Sint-Denijs-Westrem
- Smet Luc, Kwikstaartpark 3, 9840 De Pinte
- Smet Johan, Dorp 12 bus 1, 9840 De Pinte
een vereniging zonder winstgevend doel met de naam Amateurradioclub De Pinte vzw, afgekort ARCDP vzw,
opgericht. De stichtende leden zijn hiermee ook de eerste effectieve leden.
Artikel 2. Het adres van de vereniging
Het adres van de zetel van de vereniging is Kwikstaartpark 3, 9840 De Pinte, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Gent.
Artikel 3. Doel en activiteiten van de vereniging
De doelstellingen zijn:
- de theoretische en proefondervindelijke studie van de radiocommunicatie in de brede zin van het woord
- de permanente vorming van leden en niet-leden op het vlak van de techniek en de aanwending van de
radiocommunicatie en alle aanverwante domeinen
- de bekendmaking van de radioamateurdienst en het radioamateurisme bij het grote publiek
- het sociaal contact bevorderen tussen de radioamateurs van De Pinte en omgeving.
Daartoe:
- onderhoudt zij goede relaties met het gemeentebestuur van De Pinte
- organiseert ze allerlei activiteiten die kaderen in de kennismaking met en de uitoefening van het
radioamateurisme
- installeert en onderhoudt ze zend- en ontvangststations in overeenstemming met de van kracht zijnde
wetgeving
- werkt ze samen met andere verenigingen, instellingen, overheden en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Leden, toetreding, uitsluiting en uittreding, plichten, lidgelden
Artikel 5. Leden.
Er zijn twee soorten leden: de effectieve leden en de toegetreden leden.
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5.1. Toegetreden leden
Er zijn vier subcategorieën van toegetreden leden.
5.1.1. Het bewijs van lidmaatschap van de lokale afdeling ‘Tussen Leie en Schelde (TLS)’ van de Koninklijke
Unie van de Belgische Zendamateurs vzw (UBA) volstaat om toegetreden lid van de ARCDP vzw te worden,
mits betaling van de jaarlijkse bijdrage eigen aan deze subcategorie.
5.1.2. Radioamateurs niet-leden van de lokale afdeling TLS van de UBA kunnen na aanvraag gericht aan de
voorzitter van de vereniging en goedkeuring door de Raad van Bestuur en mits betaling van de jaarlijkse bijdrage
eigen aan deze subcategorie, eveneens aansluiten bij ARCDP vzw als toegetreden lid.
5.1.3. Sponsors kunnen na aanvraag gericht aan de voorzitter van de vereniging en goedkeuring door de Raad
van Bestuur en mits betaling van een jaarlijkse bijdrage eigen aan deze subcategorie, eveneens aansluiten bij
ARCDP vzw als toegetreden lid.
5.1.4. Sympathisanten kunnen na aanvraag gericht aan de voorzitter van de vereniging en goedkeuring door de
Raad van Bestuur en mits betaling van een jaarlijkse bijdrage eigen aan deze subcategorie, eveneens aansluiten
bij de ARCDP vzw als toegetreden lid.
5.2. Effectieve leden
Elk toegetreden lid van de categorieën 5.1.1. en 5.1.2. kan schriftelijk de wens uitdrukken om effectief lid te
worden van de ARCDP vzw. Alleen de effectieve leden hebben alle rechten en plichten zoals voorzien in de wet
op de verenigingen zonder winstoogmerk.
Artikel 6. Uitsluiting en uittreding
Het bestuur kan zich verzetten tegen de toetreding van een kandidaat-lid of het verdere lidmaatschap van een lid.
Dit gebeurt met een gemotiveerde beslissing, collegiaal genomen door de Raad van Bestuur waarbij het
kandidaat-lid niet wordt opgenomen of het lid ten voorlopige titel geschorst wordt voor alle activiteiten. De
uitsluiting van een lid dient op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering geplaatst te worden.
Geweigerde kandidaat-leden kunnen zich komen verweren voor de Raad van Bestuur, geschorste leden kunnen
dit doen voor de Algemene Vergadering.
Leden van alle categorieën welke voor het lopende boekjaar niet in orde zijn met hun lidmaatschap worden
beschouwd als uittredend. Voor alle categorieën is dit na het verzenden van een uitnodiging en een aanmaning
tot betalen van het lidgeld. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden mits melding aan de Raad van
Bestuur.
Artikel 7
De leden (alle categorieën) worden geacht kennis genomen te hebben van de statuten en het reglement van
inwendige orde en deze te respecteren.
Artikel 8. Lidgeld
Het jaarlijks lidgeld geldt voor een lidmaatschap gedurende een kalenderjaar en is ondeelbaar. Leden die
toetreden na 1 januari of hun lidmaatschap opzeggen of verliezen voor 31 december kunnen geen aanspraak
maken op de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Het lidgeld bedraagt maximum honderd
euro.
Titel III. De algemene ledenvergadering
Artikel 9. De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit minimum zes effectieve leden in orde met het lidgeld voor het lopende jaar.
Zij heeft alle machten haar door de wet en de statuten toegekend, in het bijzonder:
- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel
- het toekennen van eretitels
- de aanstelling en het ontslag van twee rekeningtoezichters
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders
- de wijziging van de statuten
- de goedkeuring van de rekening en de begroting
- de vastlegging van de lidgelden voor elke categorie voor het volgende boekjaar
- de kwijting aan de bestuurders
- de uitsluiting van effectieve leden
- de ontbinding van de vereniging, het aanduiden van twee vereffenaars welke gekozen worden onder
bestuurders en het vastleggen van het goede doel welke bestemmeling zal zijn van het batig saldo van de
vereniging.
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging
dit vereist of op verzoek van minstens één vijfde van de effectieve leden en dit om welke reden ook, en minstens
één maal per jaar.
De bijeenroeping geschiedt bij gewone brief minstens tien dagen voor de datum van de Algemene Vergadering
en bevat de agenda opgesteld door de Raad van Bestuur.
Elk voorstel ingediend door één tiende van de effectieve leden dient op de agenda te worden geplaatst indien dit
minstens twintig dagen voor de Algemene Vergadering is ingediend zodat de Raad van Bestuur dit nog kan
opnemen in de agenda.
Elk effectief lid kan drager zijn van één volmacht afgegeven door een andere effectief lid.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen
tenzij de wet of deze statuten een andere meerderheid voorschrijven.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden in een bijzonder register opgenomen, ondertekend door
de voorzitter en de secretaris. Zij worden bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle belanghebbenden dit
register kunnen inzien op aanvraag aan de Raad van Bestuur.
Kandidaturen voor bestuurder dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
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De bestuurders worden met een geheime stemming voor vijf jaar verkozen. Twee vrijwillige stemopnemers uit de
aanwezige effectieve leden zullen de telling uitvoeren.
Titel IV. Het bestuur
Artikel 10. Samenstelling
Het bestuur telt minstens drie en maximum vijf verkozen leden.
De volgende functies worden al of niet in cumul onder de bestuurders verdeeld: de voorzitter van de ARCDP
vzw, een secretaris en een penningmeester.
Artikel 11. Beraadslaging en vertegenwoordiging
Het bestuur komt samen op verzoek van één van de bestuurders of op gemotiveerd verzoek van 1/5 van de
effectieve leden. De Raad van Bestuur neemt zijn beslissingen als college. Een bestuurder kan zich niet laten
vertegenwoordigen op de Raad van Bestuur door een andere bestuurder. De voorzitter of een door de Raad van
Bestuur aangestelde andere bestuurder kan de vzw bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, ook
tegenover derden, geldig vertegenwoordigen.
Het mandaat van bestuurder eindigt door vrijwillig ontslag, einde mandaat of de uitsluiting. De uitsluiting van een
bestuurder volgt dezelfde regels als deze voor een effectief lid. Bij einde mandaat kunnen de bestuurders hun
kandidatuur opnieuw voordragen.
De Raad van Bestuur stelt het reglement van inwendige orde op waarin de wijze van kandidatuurstelling voor de
Raad van Bestuur, de taken en de verantwoordelijkheden van het bestuur, de toegang tot de lokalen, en de
gewone ledenvergaderingen (bedoeld voor zowel de effectieve als de toegetreden leden) worden bepaald. Deze
ledenvergaderingen zijn dus andere dan deze kaderend binnen de vzw-wetgeving zoals daar zijn: de algemene
statutaire vergadering, de bijzondere algemene vergadering indien bijzondere meerderheden vereist zijn, of de
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van 1/5
van de effectieve leden.
Titel V. Ontbinding van de vereniging
Artikel 12
Bij de ontbinding van de vzw worden de bezittingen verkocht. Het batig saldo van de vereniging wordt aan het
goede doel geschonken.
Titel VI. Overgangsmaatregelen
Artikel 13
Binnen de 30 dagen na de oprichting van de vzw zal een buitengewone Algemene Vergadering gehouden
worden met als doel:
- het opstellen van de lijst van de effectieve leden van de vzw op die datum
- de voorlegging van de stichtingsakte van de Amateurradioclub De Pinte, v.z.w.
- het benoemen van de bestuurders voor een mandaat tot de algemene statutaire vergadering van 2018
- het aanvaarden van het patrimonium en de financiële middelen van de ‘Amateurradioclub De Pinte’, feitelijke
vereniging, welke hierna in vereffening zal gaan
- het bekendmaken van de overeenkomst met de gemeente De Pinte in verband met het ter beschikking gestelde
lokaal en verdere verbintenissen hieromtrent
- en het goedkeuren van een begroting voor het werkjaar 2013 en de lidgelden voor alle categorieën voor 2014.
Artikel 14
De Raad van Bestuur zal binnen de wettelijke termijnen de nodige maatregelen nemen voor de publicatie van de
statuten en van de benoeming van de bestuurders in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad en de inschrijving in
de Kruispuntbank van ondernemingen. Het reglement van inwendige orde zal binnen de drie maanden opgesteld
worden en aan de leden (alle categorieën) bekendgemaakt worden.
Benoeming bestuurders
Op de eerste algemene vergadering van 30/04/2013 werden volgende personen aangesteld als bestuurder van
de vzw Amateurradioclub De Pinte.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/04/2013.
De algemene vergadering heeft tijdens de oprichtingsvergadering en overeenkomstig de statuten de volgende
personen aangesteld als bestuurder:
Smet Luc, Kwikstaartpark 3, 9840 De Pinte, geboren te Gent op 18/05/1951
Lunn Frank, Steppestede 27, 9051 Sint-Denijs-Westrem, geboren te Gent op 03/04/1946
Smet Johan, Dorp 12 bus 1, 9840 De Pinte, geboren te Gent op 06/11/1952
Van Laethem Chris, Koningin Elisabethlaan 8, 9840 De Pinte, geboren te Aalst op 21/03/1937
(get.)
Smet Luc, voorzitter
Lunn Frank, secretaris
Smet Johan, penningmeester
Van Laethem Chris, bestuurder
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