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TRIUMPH ENTHUSIASTS CLUB BELGIUM 

 

Titel I :  Benaming en maatschappelijke zetel 

 

Art. 1: 

De vereniging draagt de naam “Triumph Enthusiasts Club Belgium”, afgekort: “T.E.C.B.”,  

haar maatschappelijke zetel is gevestigd Jozef II straat 105 9000 Gent 

 

Titel II :  Doel 

 

Art. 2: 

Het doel van de vereniging is het bijeenbrengen van alle eigenaars van, en geïnteresseerden 

in, motorvoertuigen van het Engelse merk STANDARD-TRIUMPH en het in stand houden 

ervan.  

 

Art. 3: 

De vereniging mag alle wettelijke middelen aanwenden om haar doel te bereiken. Ze zal 

vergaderingen, bijeenkomsten, ritten, behendigheidsproeven inrichten… Tevens mag ze een 

cluborgaan en andere geschriften publiceren. 

 

Titel III :  Leden – Bijdragen 

 

Art. 4: 

Men wordt als lid toegelaten na ontvangst van het inschrijvingsformulier door het secretariaat, 

na betaling van het lidgeld en na goedkeuring door het bestuur. 

 

Art. 5: 

De vereniging is samengesteld uit effectieve en toegetreden leden. Het aantal toegetreden 

leden is onbeperkt. Toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen die bepaald 

worden door het Huishoudelijk Reglement. 

Kandidaat effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen door zich schriftelijk aan te melden 

bij het secretariaat en worden na beraad door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering 

voorgesteld. 

Kandidaat effectieve leden worden bij gewone meerderheid door de Algemene 

Ledenvergadering als effectief lid aanvaard. 

Van de effectieve leden wordt verwacht dat zij naast het naleven van het Huishoudelijk 

Reglement zich actief opstellen in het clubgebeuren. Effectieve leden kunnen hun ontslag 

aanbieden bij het secretariaat. 

Het aantal effectieve leden wordt beperkt tot 20. 

Toegetreden leden dienen het Huishoudelijk Reglement na te leven. 

 

Art. 6: 

Het lidgeld is jaarlijks en verplicht, behalve voor de door de Algemene Ledenvergadering 

verkozen bestuursleden. Het lidgeld mag de € 200 niet overschrijden.  

 

Art. 7: 

Het werkjaar vangt aan op 1 januari 

 

Art. 8: 

Uittreding is vrij en wordt afgeleid uit het niet betalen van het lidgeld. 
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Art. 9: 

Elk lid kan omwille van een zware fout uitgesloten worden door de Algemene 

Ledenvergadering  op voorstel van de raad van bestuur. Zware fout is elke handeling die 

schade toebrengt aan de club of leden. 

 

Art. 10: 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen 

van de vereniging en kunnen nooit teruggave van, of vergoeding voor gestorte bijdragen, of 

gedane inbreng vorderen. 

 

Titel IV :  Raad van Bestuur 

 

Art. 11: 

De raad van bestuur neemt alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van 

de vereniging en het verwezenlijken van haar doel. 

 

Hij is samengesteld uit minimum 5 leden. 

Kandidaat bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen door zich schriftelijk aan te melden bij 

het secretariaat en worden na beraad door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering 

voorgesteld. 

  

Hij bepaalt zelf in zijn midden de functie der respectievelijke bestuurders.  

 

Art. 12: 

De duur van het mandaat is vastgesteld op twee jaar. Om de continuïteit van het bestuur te 

verzekeren komt het mandaat van voorzitter en secretaris enerzijds en het mandaat van 

ondervoorzitter, afgevaardigde voor Nederland en penningmeester anderzijds om de twee jaar 

vrij.  

 

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

 

Art. 13: 

Een bestuursfunctie is niet cumuleerbaar met een bestuursfunctie bij een andere Triumph 

Club. 

 

Art. 14: 

De raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen, als 3/5 van haar leden aanwezig zijn en 

er een meerderheid der stemmen is behaald. 

 

Art. 15: 

Ontslag van een bestuurder moet schriftelijk en per aangetekende zending gebeuren, gericht 

aan de voorzitter. De afzetting van een bestuurder wordt uitgesproken door de Algemene 

vergadering. 

De raad van bestuur mag een lid verkiezen om de vacante plaats te bekleden tot de volgende 

Algemene Ledenvergadering. 

 

Art. 16: 

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handeling. 
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Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, behalve deze die door de wet uitdrukkelijk aan de 

Algemene Ledenvergadering zijn toegewezen. 

 

Hij kan zijn bevoegdheid overdragen aan andere leden. 

 

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig 

vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuursleden. 

 

Art. 17: 

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter. Nochtans zal deze  

verplicht zijn een bijeenroeping te doen op verzoek van minstens twee bestuursleden en dit 

binnen veertien dagen. 

 

Titel V :  Algemene Ledenvergadering 

 

Art. 18: 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur en 

vindt plaats in de loop van de maand maart en wordt voorgezeten door de voorzitter van de 

raad van bestuur, of door de ondervoorzitter en secretaris bij afwezigheid van de 

eerstgenoemde. Ze is samengesteld uit de effectieve leden, op een plaats en een datum 

bepaald door de raad van bestuur. 

 

De dagorde van de Algemene Ledenvergadering wordt aan de effectieve leden toegestuurd 

per gewone brief, minstens acht dagen voor datum. 

 

De beslissingen van de Algemene Ledenvergadering worden aangenomen met een 

eenvoudige meerderheid der stemmen. 

 

Elk lid kan zich door een ander en slechts door een ander effectief lid laten 

vertegenwoordigen.Elk effectief lid beschikt slechts over één enkele stem. 

 

Art. 19: 

De beslissingen van de Algemene Ledenvergadering worden per publicatie aan de effectieve 

leden kenbaar gemaakt. Andere leden of derden kunnen inzage krijgen op het adres van de 

maatschappelijke zetel. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden na goedkeuring ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris. 

 

Art. 20: 

De Algemene Ledenvergadering heeft als uitsluitende bevoegdheid: 

het wijzigen van de Statuten, het benoemen of ontslaan van bestuursleden, het uitsluiten van 

een lid, het goedkeuren van rekeningen en begroting, het vrijwillig ontbinden van de 

vereniging. 

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. Voor de statuutwijzigingen  

wordt de wet op de vzw’s  gevolgd. 
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Art. 21: 

Een buitengewone Algemene Ledenvergadering kan gehouden worden als minstens 3/5 van 

de bestuursleden of 1/5 van de effectieve leden hieromtrent een schriftelijk verzoek richt tot 

de voorzitter van de raad van bestuur. 

 

Titel VI :  Duur 

 

Art. 22: 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Titel VII :  Financiën 

 

Art. 23: 

Alle financiële verrichtingen dienen ondertekend te worden door de voorzitter of de 

penningmeester. 

 

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring 

voor aan de Algemene Ledenvergadering. De goedkeuring van de rekeningen door de 

Algemene Ledenvergadering geldt als ontlasting van de raad van bestuur. 

 

Titel VIII :  Ontbinding 

 

Art. 24: 

De Algemene Ledenvergadering kan de ontbinding van de vereniging uitspreken, met in acht 

name van de wettelijke beschikkingen ter zake. 

 

In geval van vrijwillige ontbinding der vereniging, zal het netto actief van het patrimonium 

der vereniging overgedragen worden naar een Vlaamse vereniging die gelijkwaardig doel 

nastreeft of verdeeld onder de actuele leden indien geen vereniging gevonden wordt. 

 

De Algemene Ledenvergadering beslist. 

 

Titel IX :  Huishoudelijk Reglement 

 

Art. 25: 

De raad van bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op hetwelk bindend is voor alle leden. 

 

Titel X :  Diverse bepalingen 

 

Art. 26: 

De wet van 27 juni 1921 en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 regelt al hetgeen niet door 

de Statuten wordt bepaald. 

 

 


