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Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme.
Benaming gewijzigd in LIBERTY YACHT CLUB op 20 januari 1946.
Benaming gewijzigd in KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB op 29 oktober 1984.
Nieuwe Statuten ter vervanging van de voorgaande, zoals zij werden goedgekeurd door de
Bijzondere Statutaire Algemene Vergadering van 24 maart 2012.
Hoofdstuk 1 - Onderwerp
Art. 1 - Naam
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Koninklijke Liberty Yacht Club”, afgekort KLYC .
Art. 2 - Vestiging
De zetel is gevestigd te 2050 Antwerpen , Thonetlaan 131, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Art. 3 – Duur en doel van de vereniging
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en heeft tot doel de watersport te bevorderen en
uit te breiden.
Dit gebeurt door het inrichten van opleidingen, wedstrijden en tochten, lessen, voordrachten,
bijeenkomsten en feesten, en het verlenen van de noodzakelijke diensten.
Zij zal alle inspanningen doen om haar doel te bereiken.
Hoofdstuk 2 - De leden
Art. 4 - Toegetreden leden
Kunnen door de Raad van Bestuur als toegetreden lid worden aanvaard:
- Junior-leden : tot 21 jaar of student.

- Actieve leden : leden met boot die actief aan het clubleven deelnemen en van de diensten van de
vereniging gebruik maken. Bij hun toetreding betalen zij een éénmalig inkomrecht door de
Raad van Bestuur te bepalen.
- Steunende leden : maken enkel gebruik van het clubhuis.
- Inwonende leden : zijn inwonend bij actief of steunend lid.
- Tijdelijke leden.
- Vennootschappen, organisaties of verenigingen.
Art. 5 - Effectieve leden
Effectieve leden zijn actieve leden die na vijf jaar lidmaatschap en mits een schriftelijk verzoek door
de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden aanvaard als stemgerechtigd lid op de
Algemene Vergadering .
Hun aantal is onbeperkt, maar moet minstens 10 bedragen.
Art. 6 - Ereleden
De Raad van Bestuur kan ereleden benoemen.
Indien geen tijdperk vernoemd is geldt dit voor één jaar.
Art. 7 - Kandidatuur
Personen die wensen lid te worden laten hun kandidatuur voordragen door twee leden.
De Raad van Bestuur beslist in zijn eerstkomende vergadering over het aanvaarden van de
kandidaten. Dit gebeurt bij geheime stemming met drie vierde meerderheid van stemmen van de
aanwezige bestuurders. De beslissing wordt aan de kandidaat meegedeeld.
De aanvaarding geldt voor een proefperiode van één jaar. Zij wordt definitief, tenzij de Algemene
Vergadering zich daartegen verzet.
De beslissingen van de Raad van Bestuur moeten niet gerechtvaardigd worden.
Art. 8 - Lidgeld
Het maximum bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de actieve en effectieve leden is vastgesteld op
1000,00 Euro.
Art. 9 - Ontslag
Ieder lid kan op elk tijdstip de vereniging verlaten door zijn ontslag schriftelijk aan de Raad van
Bestuur ter kennis te brengen, tenminste één maand voor het einde van het lopende jaar. Bij
verwaarlozing van deze formaliteit is de bijdrage van het volgende jaar verschuldigd.
Bij niet-betaling van het lidgeld wordt het lid aanzien als ontslagnemend.
Art.10 - Uitsluiting
De uitsluiting van een effectief lid gebeurt op de wijze bepaald door van de Wet van 27 juni 1921 en
haar navolgende wijzigingen.
De uitsluiting van een toegetreden lid valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
Art.11 - Reglement van Inwendige Orde
De Raad van Bestuur is bevoegd om een Reglement van Inwendige Orde op te stellen , aan te vullen
of te wijzigen. Dit reglement is niet aan bijzondere publicatievoorschriften onderworpen maar ligt
ter inzage op de zetel van de vereniging.
Materialen, instellingen, terreinen, clublokaal, personeel enz. van de vereniging staan ten dienste
van de leden volgens de modaliteiten van het Reglement van Inwendige Orde.
Al de leden verbinden zich ertoe het Reglement van Inwendige Orde stipt op te volgen en de Raad
van Bestuur waakt over de naleving.

Hoofdstuk 3 – De Raad van Bestuur
Art.12 - Aanstelling
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens vijf actieve leden en bestuurt de vereniging.
Zijn leden worden door de Algemene Vergadering aangesteld en kunnen door haar van hun mandaat
worden ontheven.
Elk lid van de Raad van Bestuur is stemgerechtigd op de Algemene Vergadering voor de duur van
zijn/haar mandaat.
Art.13 - Termijn
De termijn van een bestuursmandaat is bepaald op maximum drie jaar.
Na afloop kunnen de bestuurders herkozen worden.
Art.14 - Kandidatuur
De kandidaturen voor een vacant bestuursmandaat worden door de Raad van Bestuur aan de
Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgedragen.
Dit gebeurt ofwel op eigen initiatief van de Raad van Bestuur, ofwel op schriftelijke aanvraag van de
kandidaat aan de Raad van Bestuur en gesteund door één vijfde van de effectieve leden, ten minste
tien dagen voor de Algemene Vergadering ontvangen.
Art.15 - Plaatsvervanging
Indien door ontslag of overlijden het aantal bestuurders minder wordt dan vijf, zal de eerstvolgende
Algemene Vergadering in de noodzakelijke benoemingen voorzien.
De plaatsvervanger volbrengt het mandaat van zijn voorganger.
Art.16 - Functies
De Raad van Bestuur verkiest in zijn midden de functies van :
- voorzitter;
- een of meer ondervoorzitter(s);
- secretaris;
- penningmeester.
Art.17 - Commissarissen
De Raad van Bestuur kan tussen de leden van de vereniging een aantal commissarissen aanstellen.
Zij staan de Raad van Bestuur bij, die hen bepaalde opdrachten toewijst en de duur van hun mandaat
bepaalt.
Zij kunnen opnieuw aangesteld worden.
Art.18 - Vergaderingen
De Raad van Bestuur vergadert naargelang de belangen van de vereniging het vereisen of op
aanvraag van drie bestuurders.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer tenminste drie leden aanwezig zijn.
Bij afwezigheid van de voorzitter en/of de ondervoorzitter(s) kan een ander lid van de Raad van
Bestuur de bestuursvergadering leiden.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, uitgezonderd de bepalingen van art. 7. Hierbij worden onthoudingen, blanco en ongeldige
stemmen niet in aanmerking genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van de bestuurder die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
Een afwezig bestuurder kan schriftelijk een ander bestuurder machtigen in zijn plaats te
stemmen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Art.19 - Bevoegdheden
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden om de vereniging te besturen, uitgezonderd deze door
de wet en de Statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De rechtsvorderingen, zowel eisende als verwerende, worden gevoerd in naam van de vereniging, op
vervolging en benaarstiging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, ingevolge een
bijzondere delegatie van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan werknemers aanstellen en ontslaan, hun loon vaststellen en hen de
bevoegdheden geven die hij noodzakelijk acht.
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit als college behoudens de bepalingen van art. 20.
Art.20 - Delegatie
Al de akten van de vereniging worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waarvan
tenminste een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester is, na goedkeuring door de
Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk overdragen op één of meerdere bestuurders of zelfs aan derde personen, effectieve
leden of niet, mits uitdrukkelijk daartoe door hem gemandateerd.
Hoofdstuk 4 - De Algemene Vergadering
Art.21 - Tijdstip
De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden tijdens het eerste trimester.
Art.22 - Oproeping en agenda
De oproep tot Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur per gewone omzendbrief,
tijdschrift of elektronisch bericht aan elk lid gericht, tenminste acht dagen voor de Vergadering.
De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van bijeenkomst en de agenda. De Algemene
Vergadering mag slechts de in de agenda vermelde punten behandelen.
Art.23 - Bevoegdheden
De Algemene Vergadering van de effectieve leden is de soevereine macht van de vereniging.
Tot haar bevoegdheden zijn voorbehouden:
- de wijzigingen aan de Statuten;
- de statutaire benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen van het verlopen jaar;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van de effectieve leden;
- het ontslag van een bestuurder mits een 2/3 meerderheid van de aanwezige effectieve leden.
Art.24 - Stemrecht
Alleen de effectieve leden van de vereniging hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
Ieder effectief lid heeft één stem.
Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, voorzien van zijn/haar
volmacht. Een effectief lid kan niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
Art.25 - Stemming
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden in principe genomen bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, conform de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 en haar navolgende
wijzigingen, alsook conform de bepalingen van deze Statuten. Hierbij worden onthoudingen, blanco
en ongeldige stemmen niet in aanmerking genomen.
Hiervan afwijkend dienen met twee derden meerderheid worden gestemd, conform de bepalingen
van de Wet van 27 juni 1921 en haar navolgende wijzigingen alsook conform de bepalingen van deze

Statuten: de uitsluiting van een effectief lid, het ontslag van een bestuurder, de wijziging van de
Statuten, de ontbinding van de vereniging of de wijziging van het doel.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
Art.26 - Bekendmaking
Wijzigingen van de Statuten en de benoemingen van bestuurders worden bekend gemaakt op de
wijze zoals door de wet voorzien, binnen de maand volgend op hun dagtekening.
Art.27 - Proces-verbaal
Alle op de Algemene Vergadering genomen beslissingen worden ter kennis gebracht van de
effectieve leden die er om verzoeken, door mededeling van het proces-verbaal van de vergadering.
Dit proces-verbaal ligt ook ter inzage op de zetel van de vereniging.
Art.28 - Rekeningen
Elk jaar worden op 31 december de rekeningen van het afgelopen dienstjaar gesloten en wordt de
begroting opgemaakt voor het volgend jaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de
volgende gewone Algemene Vergadering.
Art.29 - Saldo
Het batig saldo van de balans behoort aan de vereniging. Het wordt in de reserve opgenomen.
Art.30 - Buitengewone Algemene Vergadering
Buiten de jaarlijkse Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur steeds een buitengewone
Algemene Vergadering oproepen.
Hij moet zulks ook doen op schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde van de effectieve leden.
Dit verzoek moet de punten vermelden die op de agenda moeten gesteld worden.
Art.31 - Vereffening
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering de vereffenaars
aan en bepaalt hun bevoegdheid.
Art.32 - Bestemming
In elk geval van ontbinding wordt het netto actief van de vereniging besteed aan een gelijkaardig
werk of aan een instelling van openbaar nut, aan te duiden door de Algemene Vergadering.
Art.33 - Wet van 27 juni 1921
Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in deze Statuten zullen de leden zich gedragen conform
de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921 en haar navolgende wijzigingen.
Art.34 – Betwistingen
Voor alle betwistingen welke voortvloeien uit de toepassing van deze Statuten en de verhouding
tussen KLYC, haar leden en bestuurders, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen bevoegd.

