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1 Artikel 1: BENAMING: 

Op 04.12.1991 is de feitelijke vereniging gesticht onder de benaming “LIONS CLUB BRUGGE-

MARITIME”.  De Club is aangesloten bij de “International Association of Lions Clubs”, dit is de 

Internationale Vereniging van de Lions Clubs, een wereldorganisatie, bij ons vertegenwoordigd door 

Multidistrict 112, en meer specifiek District 112A, dat er een deel van vormt, en waarvan zij al de 

doelstellingen, principes en statuten aanvaardt. 

2 Artikel 2: ZETEL: 

De zetel van de Club is gevestigd te 8380 BRUGGE-ZEEBRUGGE, Rouaanstraat 42, in een lokaal door 

het Bestuur aan te duiden. Dit lokaal kan altijd bij eenvoudige beslissing van het Bestuur naar een andere 

plaats overgebracht worden, en dit zowel binnen Zeebrugge als de onmiddellijke omgeving van 

Zeebrugge. 

3 Artikel 3: DUUR 

De Club is opgericht voor een onbeperkte duur. Ze kan alleen maar ontbonden worden door de Algemene 

Vergadering, die met dit speciaal doel wordt samengeroepen en die beslist in geheime stemming met 2/3 

van de bestaande leden. Het genootschappelijk jaar loopt van 1 juli tot 30 juni. 

4 Artikel 4: DOEL 

De Club stelt zich tot doel: 

 vooraanstaande en representatieve personen uit alle geledingen van de maatschappij, zoals: 

overheid, handel, bedrijfsleven, werknemers, werkgevers, prominente wetenschapslui en 

kunstenaars te verenigen door de banden van vriendschap en solidariteit 

 De Club zal hun de gelegenheid geven diepgaand met de gemeenschap, waarin ze leven, 

samen te werken, zowel op caritatief als op cultureel gebied, overeenkomstig de principes 

van “Lions International”. 

 De Club zal doelbewust bij haar leden het intermenselijk contact, het wederzijds begrip en 

ook de loyaliteit in het zaken- en beroepsleven aanmoedigen. 

 de leden zullen ijveren voor meer openheid in de internationale betrekkingen voor vrede 

en vriendschap onder alle naties 

 op die wijze zal de opgerichte Club bijdragen tot het realiseren van de Lions leuze ”WIJ 

DIENEN – WE SERVE” 

5 Artikel 5: GERICHTHEID 

De Club belijdt geen enkele wijsgerige of politieke leer. Zij is niet gebonden, noch in confessioneel 

noch in politiek opzicht, en huldigt, in een geest van wederzijdse eerbied, iedere levensopvatting die de 

waarde uitmaakt van het menselijk individu. 

6 Artikel 6: BESTUUR: 

Het Bestuur is het uitvoerend lichaam van de Club. Krachtens opgedragen bevoegdheid regelt en leidt het 

de courante aangelegenheden van de vereniging. 

Het Bestuur bestaat uit: de VOORZITTER, de EERSTE VICE-VOORZITTER, de TWEEDE VICE-

VOORZITTER, de DERDE VICE-VOORZITTER, de SECRETARIS, de PENNINGMEESTER, de 

CENSOR, en de PROTOCOLCHEF. 
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De uittredende Voorzitter is ambtshalve lid van het bestuur, maar slechts met consultatieve stem. 

Hetzelfde geldt voor de Clubcorrespondent, die, in de schoot van de Club, bovendien belast is met de 

Lions informatie en de Voorzitter van de commissie effectief. 

De nieuwe secretaris, penningmeester, clubcorrespondent, protocolchef en censor worden, na 

voorafgaande ruggespraak, rechtstreeks door de nieuwe Voorzitter benoemd. 

De algemene vergadering verkiest bij geheime stemming een nieuwe 3de vice-voorzitter, welke in functie 

komt op 1 juli daaropvolgend. 

Het nieuwe bestuur treedt in functie de 1ste juli die volgt op de statutaire vergadering van maart. Daarbij 

volgt de 1ste vice-voorzitter automatische de voorzitter op, wordt de 2de vice-voorzitter 1ste, en de 

vroegere 3de vice-voorzitter 2de  Behoudens zeer ernstige redenen mag een lid de functie niet weigeren 

waartoe hij door de algemene vergadering geroepen werd. Uitzonderlijk kan het mandaat van voorzitter 

verlengd worden met één supplementair jaar. 

7 Artikel 7: TAAK EN BEVOEGDHEID BESTUUR 

Het bestuur leidt en beheert de Club. Het roept de algemene en andere vergaderingen bijeen en voert zijn 

beslissingen uit. Het organiseert de bijeenkomsten en brengt verslag uit over de activiteiten van de Club. 

De beslissingen van het bestuur worden geacteerd in een verslag dat ondertekend wordt door de voorzitter 

van de zitting en door de secretaris. Deze notulen worden bewaard in een speciale map die berust bij de 

secretaris of op het secretariaat. In geval het bestuur niet kan vergaderen, treft de voorzitter eigenmachtig 

alle dringende maatregelen, onder voorbehoud dat hij het bestuur in zijn eerstvolgende zitting erover laat 

oordelen. 

Alle belangrijke beslissingen, zowel administratieve, financiële of andere, moeten vooraf door de 

algemene vergadering worden aangenomen. Welbepaalde administratieve beslissingen, en waarvan de 

hoogdringendheid verantwoord is ten gevolge van normaal niet te voorziene omstandigheden, mogen 

door het bestuur worden genomen. 

Het bestuur kan speciale commissies oprichten en hun sommige welbepaalde bevoegdheden overdragen, 

bijvoorbeeld public relations, Lions informatie, statuten, financiën, sociale activiteiten, internationale 

betrekkingen en jumelage, interclubbetrekkingen, feesten, aanwerving, jeugd en jeugdcontacten, 

enz….Deze opsomming wordt gegeven bij wijze van voorbeeld, ze is niet beperkend. 

Het bestuur kan maar geldig beraadslagen wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig is. De 

beslissingen worden bij meerderheid van stemmen getroffen. Alleen met JA- of NEEN-stemmen wordt 

rekening gehouden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Het bestuur 

vergadert telkens het dit  nodig oordeelt, maar minstens éénmaal per maand. Mocht een buitengewone 

bestuursvergadering gewenst lijken, dan zullen de leden minstens 8 dagen vooraf hiervan door de 

secretaris schriftelijk verwittigd dienen te worden. 

Bestuursleden die tijdelijk of definitief in de onmogelijkheid verkeren hun functie te vervullen, zullen bij 

eenvoudige beslissing van het bestuur vervangen worden, uitgezonderd de 1ste, 2de of 3de vice-voorzitter 

en leden van de commissie effectief. 

8 Artikel 8: BESTUURSFUNCTIES: 

8.1 VOORZITTER: 

De voorzitter, officieel verantwoordelijk voor de Club, zit de vergadering voor. Hij neemt het 

dagelijks bestuur van de Club waar, maar is voor het vervullen van zijn taak verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. Bij verhindering wordt hij vervangen door de 1ste vice-voorzitter of 

één der andere vice-voorzitters. Alle stukken die de vereniging verbinden, moeten door de 

voorzitter en één bestuurslid ondertekend worden. Mededeling is onmiddellijk te doen aan de 

secretaris en de penningmeester, en dit zo mogelijk schriftelijk. 
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8.2 SECRETARIS: 

De secretaris notuleert de vergaderingen, verstuurt de uitnodigingen, voert de briefwisseling en 

houdt de lopende archieven bij. Hij let erop dat in de bijeenroepingsbrieven de dagorde duidelijk 

vermeld wordt. Hij dient de administratieve verplichtingen tegenover de internationale zetel en het 

District te verzekeren. 

8.3 PENNINGMEESTER: 

De penningmeester houdt de kas bij en betaalt de rekeningen die vooraf geviseerd werden door de 

voorzitter of, bij ontstentenis, door de 1ste vice-voorzitter. De penningmeester int de contributies en 

betaalt tijdig de bijdragen aan het District en de internationale zetel. 

8.4 CENSOR: 

De censor, staat in voor de tucht tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij waakt over de 

stipte naleving van de statuten en reglementen en spant zich in om een goede verstandhouding 

onder de leden te bevorderen. Hij is gerechtigd boetes op te leggen. 

8.5 PROTOCOLCHEF: 

De protocolchef is belast met de materiële inrichting en het planmatig verloop van de 

vergaderingen. Hij neemt de aanwezigheden op. De lijst van de aanwezigen, van de 

verontschuldigde leden of van de afwezigen wordt meegedeeld aan de secretaris en de 

penningmeester. 

9 Artikel 9: ARCHIVARIS 

De archivaris is belast met het te boek stellen en bijhouden van het archief en de eigendommen van de 

Club. Dit houdt o.a. in: 

 het klasseren en bewaren van de inkomende en uitgaande clubcorrespondentie (alleen 

stukken meer dan 2 jaar- stukken minder dan 2 jaar worden door de secretaris 

bijgehouden) 

 het klasseren en bewaren van de inkomende en uitgaande rekeningen (alleen stukken meer 

dan 2 jaar – stukken minder dan 2 jaar worden door de penningmeester bijgehouden) 

 het klasseren en bewaren van de notulen van de bestuursvergaderingen, de 

werkvergaderingen, de commissies, enz…. 

 het klasseren en bewaren van de bankrekeninguittreksels (alleen stukken meer dan 2 jaar – 

minder dan 2 jaar worden door de penningmeester bijgehouden) 

 het klasseren en bewaren van bescheiden van het secretariaat, welke niet meer nodig zijn 

voor de dagelijkse werking van het secretariaat 

 het klasseren en bewaren van Club-eigendommen, zoals foto’s, lichtbeelden, films, 

video’s, bezoekersboeken, enz…. 

 het te boek stellen van de Club-eigendommen, welke in omloop zijn, met vermelding wie 

ze in bezit heeft en waar ze zijn opgeslagen. 

10 Artikel 10: LEDEN 

10.1 ALGEMEEN: 

Het aantal werkende leden wordt vastgesteld op minimum 20. 
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10.2 WERKENDE LEDEN (Active Members) 

Alle rechten en verplichtingen van het lidmaatschap van de Club zijn op hen van toepassing, zoals 

stemrecht zowel in de Club als (na machtiging door de Club) op Districts- en Internationale 

bijeenkomsten, verkiesbaarheid voor bestuursfuncties op alle niveau’s (indien aan de vereiste 

kwalificaties wordt voldaan), aanwezigheidsplicht, bijdrage betaling en deelname aan activiteiten. 

10.3 BUITEN LEDEN (Members at large) 

Dit zijn leden die van woonplaats zijn veranderd of om gezondheids- of andere gegronde redenen, 

tijdelijk, niet in staat zijn de Clubbijeenkomsten bij te wonen. Het Clubbestuur beslist dan of het 

buitenlidmaatschap verleend wordt, dit voor 6 maanden en telkens hernieuwbaar. Buiten-Leden 

hebben geen stemrecht. Zij zijn niet verkiesbaar in bestuursfuncties. Zij hebben geen formele 

aanwezigheidsplicht. Zij betalen wel hun lidgeld. 

10.4 ERE-LEDEN (Honorary Members) 

Niet Lions, die wegens bijzondere verdiensten door de Club tot zodanig zijn benoemd. De Club 

betaalt het lidgeld voor hen. Zij hebben het recht Clubbijeenkomsten bij te wonen, maar zij hebben 

niet de rechten van een werkend lid. 

10.5 VRIJGESTELDE LEDEN (Privileged Members) 

Dit zijn leden die gedurende 15 jaar of langer lid zijn en die hun werkend lidmaatschap op moeten 

geven wegens gezondheidsredenen, ouderdom of om andere door het Clubbestuur te beoordelen. 

Zij hebben stemrecht en betalen hun lidgeld. Er is geen formele aanwezigheidsplicht. Zij kunnen 

geen bestuursfuncties bekleden. 

10.6 LEDEN VOOR HET LEVEN (Life Members) 

Leden die gedurende 20 jaar of langer werkend lid zijn en bijzondere diensten aan hun Club,  

hun woongemeenschap of aan Lions International hebben bewezen, kunnen het ‘Lid voor het 

Leven’-lidmaatschap verkrijgen mits: 

- aanbeveling door de Club 

- éénmalige betaling van een bedrag door de Club aan de Internationale Zetel 

- goedkeuring door de International Board of Directors 

Hetzelfde geldt ten aanzien van leden die 15 jaar of langer werkend lid zijn, indien zij bovendien 

een bestuursfunctie in de club hebben gehad, alsmede werkend lid en tenminste 70 jaar oud zijn. 

Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de werkende leden. 

10.7 KAN WERKEND LID WORDEN 

Iedere meerderjarige natuurlijke persoon van Belgische Nationaliteit, te goeder faam bekend als 

eigenaar, beheerder of leider van een gunstig aangeschreven handelszaak, fabrieks- of 

ambachtsnijverheid, prominente beoefenaars van een vrij beroep, gezaghebbende ambtenaren, 

belangrijke functionarissen uit de privé- of openbare sector of behorend tot de nationale of 

internationale administratie, magistraten, militairen, geestelijken of vooraanstaanden uit andere 

openbare lichamen. 

Bij de werving van nieuwe leden wordt geen onderscheid gemaakt wegens geloof, denkwijze of 

moedertaal. 

Van ieder beroep mag slechts één vertegenwoordiger als werkend lid worden aanvaard, behoudens 

het geval dat het beroep in kwestie zou zijn onderverdeeld in verschillende specialiteiten of takken. 

In dit geval mag als werkend lid worden opgenomen, één vertegenwoordiger van iedere 

specialiteit of van iedere tak. Kan ook worden toegelaten – onder verwijzing naar de algemene 
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voorwaarden gesteld supra in art. 4 – ieder persoon die vennoot, beheerder of directeur is in 

dezelfde onderneming als er reeds een vertegenwoordigend werkend lid is, doch slechts mits deze 

laatste zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. 

10.8 NIEUWE LEDEN 

Niemand kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap. Ieder lid kan aan de Voorzitter van de 

Club schriftelijk aspirant-leden voorstellen.  Elke voordracht van kandidaten zal vergezeld gaan 

van een omstandig curriculum vitae, onderschreven door ten minste twéé leden, die in deze als 

‘peters’ optreden.  De kandidaten mogen niet rechtstreeks benaderd worden. 

De Voorzitter van de Club zal de gegevens nopens de kandidaten binnen de 8 dagen overmaken 

aan de Voorzitter van de Aanwervingscommissie van de Club.  Indien een lid, deel uitmakende 

van de Aanwervingscommissie, een kandidaat voordraagt, wordt hij voor de behandeling van dit 

geval in de Aanwervingscommissie vervangen door een plaatsvervanger. 

De Aanwervingscommissie beslist souverein.  De commissie zal al de inlichtingen inwinnen die ze 

nuttig oordeelt om zich rekenschap te kunnen geven van de waarde van de kandidaten.  De leden 

van de commissie stemmen, na grondige voorlichting door de Voorzitter en bespreking van het 

voorgestelde lid, geheim.  Het vereiste aantal positieve stemmen voor aanvaarding is minimum 

75 % der uitgebrachte stemmen.  Minstens 75 % van de leden van de commissie moet aanwezig 

zijn.  Bij belet van een lid kan één van de plaatsvervangers opgeroepen worden.  Bij elke 

percentageberekening wordt afgerond naar de lagere eenheid. 

Bezwaren 

De leden van de Club worden op de eerstvolgende werkvergadering in kennis gesteld van de 

genomen beslissing inzake voorgestelde kandidaten en de namen van hun respectievelijke peters. 

Bij ernstig bezwaar moet een lid dit binnen de 10 dagen meedelen aan de Voorzitter van de 

Aanwervingscommissie, die het met hem zal bespreken.  Blijft het lid zijn bezwaar aanhouden, 

dan roept de Voorzitter zijn Aanwervingscommissie opnieuw samen, en dit binnen de maand na 

voormeld onderhoud.  De commissie zal opnieuw dienen te beslissen met inachtneming van de 

procedureregels zoals voorzien in dit artikel, met dien verstande evenwel dat de stemming niet 

geheim meer zal gebeuren.  Deze beslissing, die definitief is, wordt zonder motivering meegedeeld 

in de eerstkomende werkvergadering.  De leden van de Aanwervingscommissie zijn gehouden tot 

strikte geheimhouding van de inhoud en het verloop van de besprekingen en beraadslagingen. 

De ‘peters’ 

Zij nemen een verantwoordelijkheid op zich t.o.v. de Club.  Het is hun toegelaten in de 

voorverkiezingsperiode hun kandidaat toe te lichten. 

Kandidaat-leden 

Is een kandidaat beroepsverbonden met een ander lid, dan zal de Voorzitter van de 

Aanwervingscommissie discreet bij dit lid, voor de commissievergadering, de mening van dit lid 

vragen.  Het eventueel bezwaar van dit lid vormt een vetorecht. 

Indien een kandidaat het vereist aantal stemmen niet behaald heeft, dan mag hij bij een volgende 

ledenwerving opnieuw voorgesteld worden. 

Reïntegratie 

Elk gewezen lid van de Club kan op zijn verzoek opnieuw lid worden binnen de 6 maanden vanaf 

het verlies van zijn lidmaatschap (dit bij unanieme beslissing van het Bestuur).  Indien de termijn 

van 6 maanden is verstreken, dan is de normale aanwervingsprocedure toepasselijk. 

De Club kan een lid opnemen ingevolge overplaatsing, onder de volgende voorwaarden: 

- dat het lid niet meer behoort tot een andere Lions Club of op het punt staat deze te verlaten 

- dat het verzoek tot overplaatsing wordt gericht tot de Secretaris van de Club binnen de 6 

maanden volgend op het verlaten van de andere Club 

- dat de kandidaat volledig in orde is met zijn vorige Club 
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- dat hij een verklaring over zijn activiteiten, opgesteld door de Secretaris van zijn vorige Club 

voorlegt 

- dat dit verzoek tot overplaatsing unaniem wordt aanvaard door het Bestuur. 

Indien de termijn van 6 maanden is verstreken, dan is de normale aanwervingsprocedure 

toepasselijk. 

Aanwerving 

De aangenomen kandidaat wordt door een ‘peter’ in kennis gesteld van zijn aanvaarding in de 

Club en hem wordt gevraagd schriftelijk te willen verklaren kennis van de statuten te hebben 

genomen en deze te willen onderschrijven.  De officiële inwijding van een nieuw lid zal gebeuren 

op een eerstvolgende Ladies Night, nadat alle formaliteiten met District en Club zijn vervuld. 

11 Artikel 11: UITTREDENDE LEDEN 

Elk lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden.  Het ontslag wordt bij aangetekend schrijven aan de 

Voorzitter van de Club betekend. 

Wordt door het bestuur van de Club van ambtswege als ontslagnemend beschouwd en van de ledenlijst 

geschrapt: 

a een lid dat de territoriale omschrijving van de Club voor meer dan één jaar verlaat en niet verzoekt 

als “member at large” (d.i. niet werkend lid) ingeschreven te blijven. 

b een lid dat zonder geldige reden afwezig is op 4 achtereenvolgende werkvergaderingen 

c een lid dat gedurende het genootschapsjaar, behoudens gewettigde afwezigheid, de helft van de 

verplichte vergaderingen niet heeft bijgewoond 

d een lid dat zijn contributie of andere verschuldigde bedragen verzuimt of weigert te betalen aan de 

Club, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning van de Penningmeester. 

e een lid kan worden uitgesloten uit de Club, bij beslissing van de algemene vergadering. Na het lid 

gehoord te hebben, beslist het bestuur, met een ¾ meerderheid, haar advies ter zake voor  te leggen 

op de eerstvolgende werkvergadering. Het quorum van deze vergadering is conform artikel 20 van de 

statuten. Haar beslissing moet genomen worden met ¾ van de stemmen. 

Het ontslag van ambtswege zal binnen de 14 dagen aan de betrokkene per aangetekend schrijven door de 

Voorzitter van de Club meegedeeld worden. 

12 Artikel 12: UITSLUITING 

De uitsluiting van een lid kan volgen in geval: 

a van faillissement of kennelijk onvermogen 

b van strafrechterlijke veroordeling die door het Bestuur van de Club als onterend wordt beschouwd 

c een lid, door woorden of daden, de Club, zijn principes en goede faam duidelijk in opspraak brengt. 

De uitsluiting zoals voorzien in sub a. en b. kan worden uitgesproken zonder opgave van de redenen die 

tot deze sanctie aanleiding hebben gegeven.  De uitsluiting gebeurt door de Algemene Vergadering.  De 

beslissing wordt genomen bij een meerderheid van ¾ der aanwezigen.  De aldus genomen beslissingen 

zijn niet voor beroep vatbaar.  De uitsluiting zal eveneens binnen de 14 dagen aan de betrokkene per 

aangetekend schrijven door de Voorzitter van de Club meegedeeld worden.  Royering of uitsluiting als 

lid, ongeacht de oorzaak, kunnen geen rechtsgrond bieden voor enig verhaal tegen de vereniging, haar 

Bestuur of één van haar leden. 

13 Artikel 13: LIDGELD 

a Het bedrag van de jaarlijkse contributies wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op 

voorstel van de Penningmeester. 
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b In het lidgeld is inbegrepen de bijdrage voor de Club, de bijdrage aan de Zone I, de bijdrage aan het 

Multidistrict 112 Belgium, de bijdrage aan Lions International, de prijs van de werk- en 

dinervergaderingen van de Club.  Daarbij wordt verrekend wat aan extra uitgaven door de Club werd 

gedaan ten voordele van het lid of het gedeelte door het lid te dragen. 

c De nieuw verkozen leden betalen, binnen de 10 dagen na hun opname in de Club, een 

inschrijvingsrecht, pro rata temporis. 

14 Artikel 14: BOEKHOUDING 

a Een boekhouding zal regelmatig bijgehouden worden door de Penningmeester. 

b Deze boekhouding zal gesplitst worden in een budget en rekening “Club” en in een budget en 

rekening “Werken”. 

c Een omschrijving van deze aparte budgetten is vermeld in een boekhouding. 

d Nazicht van de rekeningen 

Ieder jaar, tijdens een Bestuursvergadering, worden door deze vergadering 2 leden aangeduid, belast 

met het onderzoek van de rekeningen.  Deze leden worden verkozen buiten het Bestuur en fungeren 

als Commissarissen.  Zij zien de rekeningen na en krijgen kennis van alle boekhoudkundige stukken.  

Deze commissarissen zullen schriftelijk verslag uitbrengen in de eerstkomende Algemene 

Vergadering en vragen dat door de Club aan de verantwoordelijke Penningmeester décharge zou 

verleend worden. 

e Het batig saldo dat mocht voortspruiten uit de organisatie van feestelijkheden of initiatieven van de 

Club, zal geheel of gedeeltelijk ten goede komen aan menslievende werken of culturele werken.  

Deze werken, alsook de verhouding van deze tussenkomsten, zullen bepaald worden via de 

procedure voorzien in het reglement van inwendige orde. 

f Het resterende geld zal als reserve gehouden worden, eventueel uitgezet in een bankinstelling.  Over 

deze reserve zal de Club kunnen beschikken bij beslissing van de vergadering, zoals voorgesteld in 

de dagorde. 

g Bij de vertegenwoordigingen van de Club, volgens beurtrol, op een belangrijke vergadering, o.a. 

Keure-Overhandiging, wordt een toelage door de Club gegeven aan het lid belast met deze opdracht. 

h Een ontslagnemend, geschrapt of uitgesloten lid, evenals zijn rechthebbenden, hebben geen recht op 

het maatschappelijk kapitaal of bezit.  Terugstorting van betaalde bijdragen kan niet gevorderd 

worden. 

i In geval van ontbinding van de Club, welke er ook de oorzaak van is, zal het eventueel bezit integraal 

worden overgemaakt aan één of meerdere liefdadigheids- of culturele werken uit ZEEBRUGGE of 

omgeving. 

15 Artikel 15: BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 

Behoudens andersluidende beslissingen van de vergadering, zijn de leden niet persoonlijk gebonden door 

de verbintenissen die de Club mocht aangaan. 

16 Artikel 16: REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

Indien de Algemene Vergadering een reglement van inwendige orde opstelt, zullen de beschikkingen 

ervan slechts van kracht worden nadat de vergadering er zich heeft over uitgesproken.  Wijzigingen eraan 

gebeuren volgens de procedure als deze voorzien in het reglement van inwendige orde. 
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17 Artikel 17: DE ALGEMENE VERGADERING 

a De Algemene Vergadering vertegenwoordigt het opperste gezag van de vereniging.  Zij beschikt 

over de meest uitgebreide macht om alle bestuursmaatregelen te treffen.  De Algemene 

Vergadering is samengesteld uit al de werkende leden, vrijgestelde, en leden voor het leven. 

b Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort in het bijzonder: 

1. de goedkeuring van het jaarverslag voorgedragen door de Voorzitter van de Club 

2. de goedkeuring van de begroting en de rekeningen mits het verlenen van décharge aan 

de Penningmeester 

3. de verkiezing van de Vice-Voorzitter en de leden van de Commissie Effectief 

4. de benoeming van de ere-leden 

5. de wijziging van de statuten 

6.  de vaststelling van het lidgeld of contributie voor het daarop volgende jaar 

7.  het onderzoeken van alle kwesties die betrekking hebben op het leven van de Club en 

haar goede gang van zaken 

8. de ontbinding van de Club. 

Deze opsomming moet als verklarend en niet als beperkend beschouwd worden. 

c De Algemene Vergadering wordt éénmaal per jaar, in de maand MAART, samengeroepen, bij 

gewone brief gericht aan de leden minstens 14 dagen voor de bijeenkomst.  De uitnodigingen tot 

de Algemene Vergadering moeten duidelijk de agenda, de datum, het uur en de plaats van de 

voorgenomen vergadering vermelden. 

d De door de Algemene Vergadering getroffen beslissingen worden door de Secretaris vastgesteld in 

notulen en aan de leden meegedeeld uiterlijk binnen de 30 dagen.  Deze notulen worden verzameld 

in een speciale map, die bewaard wordt door de Secretaris van de Club.  Deze notulen worden 

ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.  Ten huize van de Secretaris 

of eventueel op het Clubsecretariaat kunnen alle belangstellende leden inzage krijgen van de 

verslagen.  Personen die geen lid zijn van de Club kunnen alleen maar in uitzonderlijke gevallen 

kennis nemen van de verslagen en na schriftelijke toestemming bekomen te hebben van de 

Voorzitter of van de Ondervoorzitter die hem vervangt. 

18 Artikel 18: BUITENGEWONE VERGADERING 

De leden komen in Buitengewone Algemene Vergadering bijeen telkens het bestuur dit geraden acht en 

ook telkens minstens 1/5de van de werkende leden er schriftelijk om verzoekt bij de Voorzitter van de 

Club.  De Buitengewone Algemene Vergaderingen zullen door de Secretaris schriftelijk, en minstens 14 

dagen vooraf, bijeengeroepen worden.  De uitnodigingsbrieven zullen duidelijk de redenen van de 

bijeenroeping vermelden.  Het voor de beraadslagingen vereiste quorum is hetzelfde als voor de gewone, 

statutaire vergaderingen (cfr. art. 20). 

19 Artikel 19: RAAD DER WIJZEN 

De Raad der Wijzen omvat de 5 laatst uitgetreden Voorzitters die nog actief lid zijn.  Als Voorzitter 

fungeert de vroegst uitgetreden Voorzitter. 

De Raad der Wijzen komt samen op aanvraag van de Voorzitter van de Club of op schriftelijke aanvraag 

van de 1/5de van de actieve leden. 

Haar taak is, autonoom, uitzonderlijke toestanden te bespreken en hierin een beslissing te nemen, voor 

zover die aangelegenheden niet tot de specifieke bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.  

Haar beslissing wordt genomen bij een absolute meerderheid van haar leden.  Alle leden moeten 

aanwezig zijn en aan de stemming deelnemen. 

Zij deelt haar beslissingen, die niet moeten gemotiveerd worden, mee aan de Voorzitter van de Club of 

aan de Algemene Vergadering die haar samenkomst had aangevraagd. 

De Raad van Bestuur moet deze beslissing uitvoeren. 
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20 Artikel 20: BERAADSLAGINGEN – QUORUM 

Behoudens in gevallen waarin de statuten er anders over beschikken, beraadslaagt de vergadering slechts 

geldig wanneer minstens 51 % van de werkende leden aanwezig zijn.  Wordt dit quorum niet bereikt, dan 

wordt de stemming voor 14 dagen verdaagd en wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda 

schriftelijk bijeengeroepen.  Deze kan dan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezigen.  De 

beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige leden.  Er kan 

slecht met JA of NEE gestemd worden en nooit bij volmacht.  Ieder lid beschikt over één stem.  Bij 

staking van stemmen is die van de Voorzitter der zitting doorslaggevend. 

21 Artikel 21: VERKIEZINGEN 

Door de Algemene Vergadering wordt jaarlijks overgegaan tot het kiezen van het vacant komende Vice-

Voorzitterschap en lid of leden van de Commissie Effectief, dit bij geheime stemming en bij volstrekte 

meerderheid (d.i. een meerderheid die groter is dan de helft van de aanwezige leden).  Mocht geen enkele 

kandidaat deze volstrekte meerderheid bekomen bij de eerste ronde, dan wordt opnieuw gestemd tussen 

de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaald hebben.  Bij staking van stemmen is diegene 

verkozen die het langst lid is van de Club.  Zijn beide kandidaten even lang lid, dan wordt de oudste in 

leeftijd gekozen. 

Het mandaat van Voorzitter van de Club neemt jaarlijks een einde.  Het kan slechts één 

achtereenvolgende keer hernieuwd worden. 

22 Artikel 22: COMMISSIES 

22.1 COMMISSIE EFFECTIEF 

De Commissie Effectief werd opgericht op verzoek van Lions International en District 112. 

Doel 

Het doel van deze Commissie is het ‘vergrijzen’ van de Clubs tegen te gaan door het voeren van 

een recruteringspolitiek op termijn.  Drie middelen staan ter beschikking van de Commissie der 

Effectieven: 

- nieuwe leden aanwerven in de Club 

- nieuwe Club tot stand brengen in ons gebied 

- zorgen dat de leden trouw blijven en niet weggaan; van de Club een moderne, aangename, 

aantrekkelijke en sociale groep maken, die leeft in de realiteit van het gebeuren rondom ons. 

De Commissie Effectief is samengesteld uit: 

- een Voorzitter van het Effectief 

- een Vice-Voorzitter 

- een Lid 

Deze leden zijn voor het eerst gekozen in de Algemene Vergadering van het werkingsjaar.  

Behoudens de eerste jaren, hebben deze leden een mandaat van 3 jaar.  Zij worden omgewisseld 

volgens een rotatiesysteem van 1 lid elk jaar (de Voorzitter wordt vervangen in het 2de jaar door de 

Vice-Voorzitter, de Vice-Voorzitter wordt vervangen door het Lid, een nieuw lid wordt verkozen, 

enz...). 

De Voorzitter van het Effectief maakt automatisch deel uit van het Bestuur van de Club. 

22.2 AANWERVINGSCOMMISSIE 

De Aanwervingscommissie is samengesteld uit: 

- de laatste 4 Past-Voorzitters 

- de Voorzitter 

- de Secretaris 
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- 4 leden + 4 plaatsvervangers, aangeduid door lottrekking; de aanduiding van deze 8 leden, 

waarvan de laatste 4 plaatsvervangers worden, gebeurt tussen de overblijvende leden met 

minstens 3 volledige jaren lidmaatschap. 

- functies 

- de jongste Past-Voorzitter in rang neemt het Voorzitterschap waar; de andere Past-

Voorzitters zijn gewone leden 

- de Secretaris is verslaggever 

- de Voorzitter is gewoon lid 

De Voorzitter van de Aanwervingscommissie nodigt minstens 30 dagen op voorhand de leden uit 

op een plaats, datum en uur door hem bepaald voor de bespreking en verkiezing van de 

voorgestelde kandidaten. 

22.3 SOCIALE COMMISSIE 

Doet voorstellen voor sociale tussenkomsten van de Club en volgt ze op. 

22.4 FEESTCOMMISSIE 

Richt feestelijkheden en/of manifestaties in, welke de kas moeten “spijzen” teneinde de sociale 

werken te kunnen uitvoeren. 

22.5 CULTUURCOMMISSIE 

Richt “culturele” manifestatie(s) in. 

22.6 CONTACTCOMMISSIE 

Staat in voor ontvangst van “vreemde Lions” en leden van andere Service-Clubs.  Doet voorstellen 

en richt contacten in met andere Lions Clubs en Service-Clubs.  Onderhoudt contacten met 

“Contact-Lions” en “Julemage-Clubs”.  Richt eventuele uitstappen en/of reizen in. 

22.7 ANDERE COMMISSIES 

Voor de goede werking van de Club kan de Voorzitter in zijn werkingsjaar eventueel bijkomende 

Commissies oprichten (bv. Sportcommissie, ...). 

23 Artikel 23: WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

De statuten kunnen alleen maar gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering met ¾ van 

de stemmen. 

De voorstellen tot wijziging van de statuten moet onverkort op de dagorde geplaatst worden minstens één 

maand voor de Algemene Vergadering. 

Deze Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen wanneer de ¾ van de werkende leden aanwezig 

zijn.  De Algemene Vergadering (zie art. 17) komt éénmaal per jaar in de maand MAART bijeen. 

24 Artikel 24: BETWISTINGEN 

Iedere ernstige betwisting tussen de Club en een lid zal voor de bevoegde instantie(s) gebracht worden 

van het gebied Brugge. 


