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RADIO - ELEKTRONICA CLUB SINT-TRUIDEN 
Vereniging zonder winstoogmerk 

 
(goedgekeurd tijdens Stichtingsvergadering te Sint-Truiden op 3 oktober 2003) 

 
Tussen de ondergetekenden: 
 
1. Leunen M. Roger J. G., Belg, geboren op 2 maart 1948 te Sint-Truiden 

wonende in de Leeuwerweg 34 te B-3800 Sint-Truiden  
2. Steegmans Guido E. J., Belg, geboren op 1 juli 1961 te Halen 

wonende in de Leopold II straat 62/201 te B-3800 Sint-Truiden 
3. Leunen Gert E. G., Belg, geboren op 22 februari 1973 te Sint-Truiden 

wonende in de Leeuwerweg 34 te B-3800 Sint-Truiden 
4. Abeels Axel J. M., Belg, geboren op 6 juni 1978 te Sint-Truiden  

wonende in de Truyerstraat 38 te B-3870 Heers 
5. Machiels Walter L., Belg, geboren op 10 augustus 1964 te Sint-Truiden 

wonende in de Bloesemlaan 9 te B-3800 Sint-Truiden 
 
wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk te vormen, in overeenstemming 
met de wet van 27 juni 1921 en waarvan de statuten de volgende zijn: 
 
Artikel 1: Benaming 
De vereniging wordt genoemd “Radio-Elektronica-Club Sint-Truiden”, afgekort “RST” 
 
Artikel 2: Maatschappelijke zetel 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de secretaris in 
functie binnen het gerechtelijk arrondissement Hasselt 
 
Artikel 3: Doel 
De vereniging heeft tot doel: 
- De studie, theoretisch en proefondervindelijk, van de radiocommunicatie en elektronica in al 
haar vormen, verschijnselen en toepassingen; 
- Het groeperen en het organiseren van de radioamateurs en elektronici in België en het 
behartigen van hun belangen; 
- Het inrichten van educatieve activiteiten om de kennis, het inzicht en de vaardigheden te 
verwerven op het gebied van de radiocommunicatie; 
- Het verdedigen van de belangen van de vereniging en van al haar leden, werkende en niet-
werkende; 
- Het (mede)organiseren van manifestaties, congressen, vergaderingen en voordrachten ter 
bevordering van de doelstellingen; 
- Het inrichten van lokalen waarin de doelstellingen kunnen gerealiseerd worden; 
- Ondersteunen van diensten en verenigingen op vlak van communicatie, techniek en 
vorming; 
- In onderliggende orde, alle financiële- en/of handelsverrichtingen te doen die noodzakelijk 
zijn om de doelstellingen en de belangen van de vereniging te behartigen. 
 



Artikel 4: Leden 
De vereniging kent werkende leden en toetredende leden. Het aantal werkende leden mag niet 
minder bedragen dan vier. 
 
Artikel 5: Werkende leden 
Personen die de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven kunnen door de Raad 
van Beheer als werkend lid worden aanvaard.Werkende leden worden voor één jaar aanvaard. 
Hun lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar. 
De raad van beheer beslist zonder verhaal voor de kandidaat en zonder gehouden te zijn deze 
beslissing te motiveren. Deze beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat 
gebracht.  
Werkende leden genieten stemrecht op de algemene ledenvergadering. 
Werkende leden kunnen door de algemene ledenvergadering worden uitgesloten in 
overeenstemming met de wet. 
  
Artikel 6: Toetredende leden 
Personen die de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven kunnen door de Raad 
van Beheer als toetredend lid worden aanvaard. Toetredende leden worden voor één jaar 
aanvaard. Hun lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar.  
De raad van beheer beslist zonder verhaal voor de kandidaat en zonder gehouden te zijn deze 
beslissing te motiveren. Deze beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat 
gebracht. 
Toetredende leden genieten geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 7: Ontslag 
Ieder lid heeft het recht zich uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk zijn/haar 
ontslag in te dienen bij de Raad van Beheer. 
De leden die, één maand na de schriftelijke aanmaning, in gebreke blijven met de jaarlijkse 
herinschrijving voor het lopende maatschappelijke jaar te voldoen, verliezen van rechtswege 
onmiddellijk hun rechten en worden aanzien ontslagnemend te zijn. 
 
Artikel 8: Uitsluitsel van leden 
Uitgetreden of uitgesloten leden of de rechthebbenden van overleden leden, kunnen geen 
enkel recht op het actief van de vereniging doen gelden, noch kunnen zij terugbetaling 
vorderen van de al gestorte bedragen. Evenmin kunnen zij staten, rekeningen, verzegelingen 
of inventarissen vorderen. 
 
Artikel 9: Lidgelden 
De jaarlijkse bijdragen van de werkende en toetredende leden worden elk jaar door de Raad 
van Beheer vastgesteld. Deze bijdrage kan niet meer dan 100,00 Euro bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 10: Algemene vergadering 
De algemene vergadering oefent het hoogste gezag uit in de vereniging, met in acht name van 
alle rechten die de wet en de statuten haar hebben voorbehouden. 
Zij wordt minstens éénmaal per jaar door de Raad van Beheer bijeengeroepen in de loop van 
het eerste kwartaal van het jaar dat volgt op het einde van het maatschappelijke jaar. 
Zij dient tevens te worden samengeroepen wanneer één-vijfde van de werkende leden erom 
verzoekt. 
Elk voorstel dat werd ondertekend door één-twintigste van de werkende leden moet verplicht 
op de agenda worden geplaatst. 
De toetredende leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, zonder 
stemrecht.  
 
Artikel 11: Bekendmaking Algemene vergadering 
De uitnodiging tot een algemene vergadering wordt minstens tien dagen vóór de datum van 
die algemene vergadering aan de leden bekendgemaakt. Zij bevat tevens de agenda. 
De uitnodiging kan per brief, per rondschrijven of per E-mail overgemaakt worden. 
 
Artikel 12: Stemming 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Beheer of 
door de beheerder die daartoe door de Raad van Beheer werd aangewezen. 
Zij beslist bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, behoudens die gevallen waarin de wet of de statuten deze zaak 
uitdrukkelijk anders voorzien. Bij gelijk aanstal stemmen heeft de voorzitter de beslissende 
stem. 
 
Artikel 13: Vertegenwoordiging 
Een werkend lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een 
ander werkend lid. Elke houder van een volmacht mag slechts drager zijn van één enkele 
volmacht. 
 
Artikel 14: Beheerders 
De algemene vergadering benoemt onder haar leden minimum drie beheerders. De beheerders 
vormen de Raad van Beheer. De Raad van Beheer verdeelt de functies van voorzitter, 
secretaris en penningmeester onder zijn leden. 
Tussen twee algemene vergaderingen oefent de Raad van Beheer, in college,  het hoogste 
gezag uit in de vereniging, binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten.  
 
Artikel 15: Mandaat beheerder 
Het mandaat van beheerder loopt over drie opeenvolgende jaren. Een beheerder kan echter, al 
dan niet op eigen verzoek, vroegtijdig door de algemene vergadering van zijn mandaat ontlast 
worden. Diegene die in zijn plaats wordt benoemd, wordt aangesteld voor de resterende tijd 
van dit mandaat. 
 
Artikel 16: Raad van beheer 
De vergaderingen van de Raad van Beheer worden voorgezeten door de voorzitter of bij 
ontstentenis door de beheerder die door de Raad van Beheer wordt aangesteld. 
De Raad van Beheer kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de beheerders 
aanwezig is. 
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Bij gelijk aanstal stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. 



Artikel 17: Beslissingen Algemene vergadering 
De beslissingen van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van de leden door 
de vormen voorzien voor de oproepingen. 
Belanghebbende derden kunnen hiervan een afschrift verkrijgen op hun schriftelijk verzoek. 
 
Artikel 18: Boekhouding 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. 
De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar zullen 
door de Raad van Beheer aan de jaarlijkse algemene vergadering ter bespreking en 
goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Artikel 19: Orgaan van Dagelijks Bestuur 
De Raad van Beheer kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijkse bestuur opdragen 
aan één of meer van zijn beheerders. De beheerder, lid van het orgaan van dagelijks bestuur, 
kan echter, al dan niet op eigen verzoek, door de Raad van Beheer van zijn mandaat ontlast 
worden. Het dagelijks bestuur handelt in college, binnen de beperkingen opgelegd door de 
Raad van Beheer. Afhandeling van finaniële verplichtingen tussen de VZW en derden 
vereisen de handtekening van slechts één beheerder ongeacht de bedragen. 
 
Artikel 20: Orgaan van Vertegenwoordiging 
De Raad van Beheer kan, onder zijn verantwoordelijkheid, de vertegenwoordiging van de 
VZW opdragen aan één of meer van zijn leden. Een lid van het orgaan van 
vertegenwoordiging kan echter, al dan niet op eigen verzoek, door de Raad van Beheer van 
zijn mandaat ontlast worden. Het orgaan van vertegenwoordigers handelt in college, binnen 
de beperkingen opgelegd door de Raad van Beheer. Verbintenissen tussen de VZW en derden 
moeten door minstens twee beheerders ondertekend worden. 
 
Artikel 21: Huishoudelijk reglement 
De Raad van Beheer stelt een huishoudelijk reglement op dat bindend is voor alle leden, 
werkende en toetredende, waarbij alles kan worden geregeld wat niet uitdrukkelijk in de 
statuten is voorzien. Alle leden zijn geacht zich te houden aan het huishoudelijk reglement. 
Wijzigingen worden via brief, E-mail of rondschrijven bekendgemaakt. 
 
Artikel 22: Ontbinding 
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering twee vereffenaars aan, 
bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het nettoactief van de vereniging zal 
worden gegeven. 
Deze bestemming kan slechts ten voordele zijn van een vereniging zonder winstoogmerk met 
gelijkaardige doelstellingen. 
 
Artikel 23: Overgangsregeling 
Bij de opstart van de VZW worden alle leden, ingeschreven voor 4 oktober 2003 en aanvaard 
door de raad van beheer, aanzien als werkende leden. 
 
Artikel 24: Wettelijke bepalingen 
Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet 
van 27 juni 1921 en de aanpassingen van deze wet van toepassing. 
 
 
Gedaan te B-3800 Sint-Truiden op 3 oktober 2003, 


