
"BRIDGECLUB BOECHOUT CAPENBERG"   

 

Correspondentieadres voorzitter:  Broechemsesteenweg 37, 2531 Boechout-Vremde 

Lokaal : Capenberg – Oxaco – Center v.z.w., Borsbeeksesteenweg 45,  te 2530  

Boechout. 

 

Bankrekening club: BE43 9796 1798 6601 

 

 

STATUTEN. 
 

 

 

Aanpassing per 1 januari 2020. 

 

1.Oprichting en naamswijzigingen: Op 1 juli 1996 werd een bridgeclub opgericht 

onder benaming “Bridgeclub Davidsfonds Boechout-Vremde” in het Gildenhuis te 

Boechout.  

Per 1 januari 2012 sloot de club zich aan bij de Vlaamse Bridge Liga onder de naam 

"Bridgeclub Sint-Bavo".  

Per 1 mei is de naam "Bridgeclub Sint-Bavo Boechout" geworden bij beslissing in de 

bestuursraad van 27 april 2016. 

Per 1 januari 2020 is de naam van de club gewijzigd in “Bridgeclub Boechout 

Capenberg” bij beslissing in de bestuursraad van 18 september 2019. 

 

2.Doel: De club heeft als doel de organisatie van bridge-activiteiten. In de praktijk 

betekent dit onder meer: wekelijkse clubtornooien voor paren, maandelijkse 

clubtornooien voor viertallen, jaarlijks open tornooi met aansluitend buffet, jaarlijkse 

bridgeweek, opleidingen voor beginners en gevorderden, de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse feestzitting. Deze activiteiten worden zo veel 

mogelijk georganiseerd in het clublokaal, maar kunnen ook plaatsvinden op andere 

lokaties in funktie van capaciteit en beschikbaarheid.   

 

3.Leden: Ieder lid heeft gelijke rechten en plichten. 

Aanneming van nieuwe leden. Ieder kandidaat-lid wordt voorgesteld door minstens 

twee reeds aangesloten leden. Over de definitieve aanneming wordt na 5 clubtornooien 

beslist. Op iedere speeldag dient dan een bijdrage betaald. 

Indien minstens drie leden verzet aantekenen tegen dit lidmaatschap zal het bestuur 

bemiddelen en indien geen compromis kan worden bereikt, zal het kandidaat-lid niet 

worden aangenomen. 

 

4.Lidgeld: Jaarlijks dient lidgeld betaald te worden. Dit bedrag kan altijd - op 

voorstel van  het bestuur - worden aangepast aan de noden van de club. De aanpassing 

dient wel gemotiveerd naar de algemene ledenvergadering. 



 

5.Vergaderingen:  

Minimaal één maal per jaar wordt er een algemene vergadering van alle leden 

bijeengeroepen.  

Het bestuur vergadert telkens wanneer de noodzaak zich voordoet. 

Alle leden kunnen ten allen tijde ideeën binnenbrengen en voorstellen doen. 

  

6.Bestuur: Het clubbestuur bestaat uit maximum zeven leden met minimaal een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Bij ontslag van een bestuurslid stelt het bestuur een plaatsvervanger aan bij gewone 

meerderheid. 

Het bestuur heeft tot taak de clubbelangen te verdedigen, toezicht uit te oefenen op 

de goede werking van de club en toe te zien op de naleving van de statuten en van het 

clubreglement. 

 

7.Financiën: De penningmeester beheert de kas en bankrekening(en) en brengt 

jaarlijks verslag uit over de financiële verrichten van de club. Zowel hijzelf als de 

voorzitter worden gemachtigd  afzonderlijk en in naam van de club alle 

bankverrichtingen uit te voeren. 

 

8.Sancties: Leden die de geest van sportiviteit en kameraadschap niet naleven of die 

onwelvoeglijk gedrag vertonen, kunnen voor het bestuur gedaagd worden. Gepaste 

sancties zullen dan genomen worden. 

  

9.Diverse financiële bepalingen: De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben 

geen deel in het vermogen van de club, geen recht op een aandeel in de behaalde 

winsten, kunnen geen opbrengsten halen uit de club waardoor zij zich individueel 

verrijken en kunnen - bij uittreding, uitsluiting of overlijden - nooit teruggave of 

vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

Bij ontbinding van de club, om welke reden ook, moeten de goederen van de club 

worden bestemd tot het doel dat aansluit bij het doel van de club en mogen niet 

worden uitgekeerd aan de leden.  

 

10.Ontbinding: Zolang er minstens 16 leden zijn kan de club niet ontbonden worden.  

 

Aldus opgemaakt te Boechout op 1 januari 2020. 

 

 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2023: 

 

Voorzitter:  Rob Snyders, Broechemsesteenweg 37, 2530 Boechout 

Secretaris/     

penningmeester:  Roland Bracke, Welvaartstraat 30 A, 2530 Boechout 

Leden:  Jacques Myncke, Graaf de Fienneslaan 72, 2650 Edegem 

   Yolande Cruyplant, Azalealaan 14, 2550 Kontich 

                              Symons Linda, Moederhoefstraat 33, 2546 Lint 


