TERNESSE GOLF & COUNTRY CLUB
Uilenbaan 15
2160 Wommelgem
Ondernemingsnummer: BE0416.314.694
GEWIJZIGDE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN,
voorgelegd op de Algemene Statutaire Vergadering van 23 januari 2017
en goedgekeurd op de bijzondere Algemene Statutaire Vergadering van 20 maart 2017
TITEL I - Zetel, doel, duur
Artikel 1
De vereniging wordt genoemd "Ternesse Golf en Country Club" vereniging zonder
winstoogmerk in het kort "T.G.C.C.".
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 15. De vereniging
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel: de bevordering te verwezenlijken van de sport in het algemeen en
van de golfsport in het bijzonder, door het ter beschikking stellen van terreinen, bossen,
gebouwen en complexen aan de leden van de vereniging, hun genodigden of bezoekers, enz.
Te dien einde zal het de vereniging toegelaten zijn zonder enig winstoogmerk terreinen, bossen,
gebouwen en complexen te huren, te verhuren, te pachten, te kopen, aan te leggen te
onderhouden, te exploiteren of in exploitatie te geven, zich te interesseren of participaties te
nemen in aanverwante of similaire verenigingen of verenigingen die aanverwante of similaire
doeleinden nastreven of zouden kunnen medewerken tot het verwezenlijken van haar doel, deze
opsomming als exemplatief en geenszins limitatief zijnde te beschouwen.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
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TITEL II - Leden, rechten en verplichtingen, aanneming, ontslag
Artikel 5
Het minimum aantal leden bedraagt 13. Het maximum aantal kan beperkt worden door een
beslissing van de Raad van Bestuur.
Artikel 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de
Raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard en die door minstens 2 bestaande leden is
voorgedragen.
De lidmaatschapsrechten van een rechtspersoon kunnen slechts uitgeoefend worden door de
tussenkomst van de fysische persoon die hij als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid.
Het verzoek om toelating van een kandidaat lid moet schriftelijk worden ingediend bij de Raad
van Bestuur. Weigering van aanvaarding geschiedt zonder beroep en zonder kennisgeving van
motieven.
De procedure voor de kandidatuurstelling en aanvaarding als lid van TERNESSE GOLF EN
COUNTRYCLUB is de volgende:
1. Indienen van een ingevuld en ondertekend formulier “aanvraag tot lidmaatschap” te bekomen
op het secretariaat van de club met de vermelding van de volgende gegevens:
- Vermelding van persoonlijke gegevens;
- Vermelding van gewenst lidmaatschapstype;
- Opgave van voordracht door twee “peters” die reeds lid zijn van TERNESSE.
2.
Advies van het aannemingscomité aan de Raad van Bestuur.
3.
Behandeling van de kandidatuur door Raad van Bestuur, rekening houdende met de beschikbaar
aantal plaatsen.
Goedkeuring leidt tot toelating voor gedurende één jaar en tegen betaling van een geldelijke
bijdrage (zie inwendig reglement Art. 5.1) gebruik te maken van de faciliteiten van de club.
A. Bij aanvaarding van nieuwe leden gelden de volgende prioriteiten (in die volgorde):
- Partners van leden (wonende op hetzelfde adres)
- Kinderen van leden
- Ouders van leden
- Reactivering van niet spelende leden
B. De aanvaarding is afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal plaatsen.
4.
Het aan de leden kenbaar maken van de kandidaturen via e-mail en ad valvas.
De leden kunnen via het secretariaat bezwaar maken binnen een periode van 10 dagen met
vermelding van de motivatie van hun bezwaar.
In geval van bezwaar zal de aanvraag door het aannemingscomité, via een persoonlijk gesprek
en/of via de peters, andere leden of vroegere clubs, onderzocht worden.
In elk geval zal de beslissing, bevoegdheid of aanvaarding steeds bij de Raad van Bestuur blijven.
5.
Definitieve aanvaarding na één jaar lidmaatschap, die stilzwijgend wordt toegekend, behoudens
weigering door de Raad van Bestuur die niet moet gemotiveerd worden.
De weigering van aanvaarding geschiedt zonder beroep en zonder kennisgeving van motieven.
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Indien gekozen wordt voor de formule van een eenmalige inkombijdrage dan zal in geval van
weigering de betaalde inkombijdrage teruggestort worden.
Artikel 7
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht en dient voor
1 januari van het lopende boekjaar te worden ingediend.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met
de meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Een lid dat de verschuldigde bijdragen niet betaalt binnen de door de Raad van Bestuur in het
reglement met betrekking tot het lidmaatschap vastgestelde vervaltermijn, wordt geacht ontslag te
nemen.
Alle zware inbreuken op de regels van de golfsport en/of de etiquette, de interne reglementen
van de vereniging en/of de beslissingen van de Raad van Bestuur en/of de algemene regels van
goed gedrag en zeden, kunnen aanleiding geven tot een preventieve schorsing conform het
sportreglement en de tuchtprocedure (zowel wat het gebruik van de sportieve infrastructuur
betreft, als wat betreft de algemene toegang tot de vereniging) van maximaal één jaar bij
beslissing van de Raad van Bestuur, het betrokken lid voorafgaandelijk gehoord of daartoe
uitgenodigd zijnde.
Een lid dat ontslag neemt, dat preventief wordt geschorst of dat wordt uitgesloten, heeft geen
aanspraak op het bezit van de vereniging en kan de in het kader van zijn lidmaatschap of
toetreding betaalde bijdragen niet terugvorderen.
Artikel 8
8.1.
1. De vereniging heeft twee categorieën van leden, nl. de vaste effectieve leden en de toetredende
leden.
2. De effectieve leden worden ondergebracht in 2 groepen:
- spelende leden
- niet spelende leden
3. De spelende leden worden ondergebracht in de volgende subgroepen:
3.1. De full-members of zij die steeds toegang hebben tot de golfbanen en hun accessoria, zoals
oefenbaan, putting-green en dergelijke en tot de gebouwen van de club.
3.2. De weekleden of zij die op zaterdagen, zondagen en feestdagen geen toegang hebben tot de
golfbanen maar wel tot de accessoria, zoals oefenbaan, putting-green en dergelijke en tot de
gebouwen van de club.
Zij mogen deelnemen aan wedstrijden op dagen waarop zij toegang tot het terrein hebben. Deze
groep blijft enkel gelden voor bestaande weekleden vermits bij beslissing van de raad geen nieuwe
weekleden worden aanvaard.
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4. De niet spelende leden hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen maar mogen geen
gebruik maken van de golfinfrastructuur. Zij participeren niet in het golfgebeuren en kunnen als
dusdanig niet verkozen worden in de raad van bestuur. Zij hebben stemrecht op de algemene
vergadering.
5. De Raad van Bestuur kan bepaalde personen aanvaarden als toetredende leden en/of ereleden.
Hij bepaalt de categorieën en de modaliteiten van deze toetredende leden, hun geldelijke bijdrage,
hun recht tot al dan niet gebruik van de practice, de accommodaties….enz.
De ereleden en toetredende leden zijn geen effectief lid van de vereniging en hebben als dusdanig
niet de gelijke rechten van de gewone leden, zoals stemrecht, verkiesbaarheid Raad van
Bestuur… enz.
6. De minderjarige leden hebben dezelfde rechten als de toetredende leden.
7. De leden mogen te allen tijde een aanvraag indienen om als soort lid te veranderen. De Raad
van Bestuur beslist soeverein over deze aanvragen conform de modaliteiten van artikel 6
8.2.
Alle toegangs- of gebruiksmodaliteiten van de leden, hun genodigden en/of bezoekers, met
betrekking tot de infrastructuur van de vereniging (openingsuren van terrein en clubhouse
gebruik van practice, regeling van afslagtijden, prijzen van greenfees enz. ) worden bepaald door
de Raad van Bestuur die de controle hierop kan delegeren aan de door haar aangestelde
personen.
De vereniging zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welk danige
schade dan ook die door een lid, genodigde of bezoeker zou worden geleden ter gelegenheid van
het verblijf in of het gebruik van haar infrastructuur.
Alle gebruik van de door vereniging ter beschikking gestelde terreinen, faciliteiten, infrastructuur,
parkings enz. geschiedt op risico van het lid, de genodigde of bezoeker of de desbetreffende
gebruiker.
Artikel 9
Van de leden wordt een geldelijke bijdrage gevorderd die wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.
A. Inkombijdrage
De aanvaarding van een nieuw lid is afhankelijk van de betaling van een inkombijdrage onder de
vorm van de betaling van een niet terug vorderbaar inkomgeld.
De prijs en de modaliteiten van het inkomgeld worden vastgelegd door de Raad van Bestuur. De
betaling van het inkomgeld maakt deel uit van de voorwaarden om als lid tot de vereniging te
kunnen toetreden.
B. De andere bijdragen
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1. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan afhankelijk gemaakt worden van de groep of subgroep
tot dewelke het lid behoort.
De lidmaatschapsbijdragen worden jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld en ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd en zullen de 21500 € niet overschrijden.
2. Er kunnen ook bijdragen gevraagd worden voor het gebruik van een stallingplaats, het
onderhoud van elektrische en andere carts, voor de huur van vestiairekastjes of elk ander
onderdeel van de infrastructuur enz.
3. De Raad van Bestuur kan reducties op de verschillende bijdragen toestaan naar gelang het
tijdstip waarop een nieuw lid toetreedt de leeftijd of gelet op het beperkt gebruik van de
infrastructuur.
4. De verandering van categorie door leeftijd gebeurt wanneer het lid van leeftijdsgroep verandert
tijdens het golfseizoen waarop de facturatie betrekking heeft.
De Raad van Bestuur kan evenwel een pro rata berekening van het lidgeld toestaan gebaseerd op
het aantal maanden dat een lid behoort tot iedere leeftijdscategorie.
5. Een betaalde bijdrage wordt nooit terugbetaald, zelfs niet in geval van verandering van
categorie, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.
6. Spelende leden dienen zich verplicht aan te sluiten bij de Vlaamse Golffederatie door betaling
van het overeenkomstig verschuldigde lidgeld.
C. Deelbewijzen
Deelbewijzen vormen een vorm van inkombijdrage die (onder het regime dat zij vroeger werden
toegekend) recupereerbaar zijn tegen de nominale waarde.
Er worden geen nieuwe deelbewijzen meer uitgegeven.
De rechten voortvloeiende uit deze deelbewijzen alsmede de modaliteiten betreffende overdracht
of terugbetaling ervan worden bepaald door de Raad van Bestuur.
Zij worden vastgelegd in het reglement lidmaatschap.
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TITEL III - Bestuur en dagelijks beheer
Artikel 10
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 8 en
maximaal 12 leden, door de algemene vergadering bij gekwalificeerde meerderheid verkozen door
de leden.
Om tot bestuurder verkozen te worden dient de kandidaat minstens een derde van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden te behalen.
Bestuurders worden verkozen voor een periode van maximaal vier jaar, maar kunnen te allen
tijde door de Algemene Vergadering worden afgezet. De bestuurders zijn herkiesbaar. De
mandaten van bestuurders vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden
in het laatste jaar van hun respectievelijke mandaat.
De leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar.
Om tot lid van de Raad van Bestuur te kunnen gekozen worden, dient een kandidaat minstens en
onafgebroken gedurende 5 jaar effectief lid te zijn geweest van de vereniging en dient hij te
worden voorgedragen door minstens 2 bestuurders of gewezen bestuurders alsmede door
minstens 30 effectieve leden in zoverre het aantal clubleden niet minder dan 600 bedraagt.
In de Raad van Bestuur dient gestreefd naar bekwaamheid op het vlak van bedrijfsbeheer en
sportief beheer, boekhouding, accountancy, personeelsbeleid, juridische problemen, horeca
beheer, natuurbeheer, ecologie, landschapstypologie en de golfsport in het algemeen.
Elke vacature voor een bestuurdersmandaat zal minstens 30 dagen voor de Algemene
Vergadering aan de leden bekend gemaakt worden op de wijze door de Raad van Bestuur te
bepalen.
De kandidaturen moeten uiterlijk 20 dagen voor de Algemene Vergadering bij de Raad van
Bestuur bij aangetekend schrijven worden ingediend.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen bij gewoon schrijven aan de Voorzitter
van de Raad van Bestuur. Op de eerstvolgende vergadering beslist de Raad van Bestuur over dit
ontslag. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist daarna over het al dan het verlenen van
decharge.
Een bestuurder die tijdens zijn mandaat overschakelt naar de categorie van niet spelend lid wordt
geschorst als bestuurder en wordt geacht op het einde van het jaar ontslagnemend te zijn uit de
raad van bestuur tenzij hij terug overschakelt naar de categorie van spelend lid.
Artikel 11
De Raad van Bestuur heeft alle machten die niet krachtens de Wet of deze statuten aan de
Algemene Vergadering toebehoren.
De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen en beraadslagen van zodra de meerderheid der
bestuurders aanwezig is.
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De bestuurders oefenen hun bevoegdheden als college uit en kunnen zich door een ander
bestuurder laten vertegenwoordigen.
De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd in rechte en alle overeenkomsten kunnen geldig
ondertekend worden door 2 bestuurders.
Artikel 12
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris en kan
zelf binnen zijn schoot bepaalde functies creëren.
Bij afwezigheid en/of belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de
ondervoorzitter.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, doch elke bestuurder heeft recht op terugbetaling
van de kosten die hij in opdracht van de vereniging in de uitoefening van zijn mandaat heeft
gemaakt.
De wijze waarop de Raad van Bestuur wordt samengeroepen en zijn werking wordt bepaald door
de Raad van Bestuur zelf.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen, is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Alle beslissingen worden opgenomen in processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
Artikel 13
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder of lid die
in voorkomend geval voor de hen toegekende bevoegdheden alleen mogen optreden.
Onder handelingen van dagelijks bestuur worden verstaan de handelingen die nodig zijn voor het
dagelijks leven van de vereniging, de handelingen die van gering belang zijn en de handelingen die
dringend zijn, zodat zij niet kunnen wachten op de samenkomst van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur benoemt de persoon of personen die met het dagelijks bestuur worden
belast, bepaalt hun bezoldiging en statuut en kan hun mandaat te allen tijde en zonder motivering
beëindigen, onder voorbehoud van de in dat verband geldende wettelijke beperkingen.
Artikel 14
De Raad van Bestuur benoemt tevens de captains.
Op initiatief van en benoeming door de Raad van Bestuur kunnen de hiernavolgende comités
worden opgericht die naast een primair adviserende ook een secundaire autonome bevoegdheid
kunnen bezitten.
Van de leden die het comité uitmaken is er minstens één lid van de Raad van Bestuur.
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14.1. Het financieel comité
- Adviseert het bestuur op financieel gebied.
- Oefent controle uit over de boekhouding
- Coördineert de eventuele vragen van de verschillende comités tot het bekomen van een
budget.
14.2. Het sportcomité
- Het sportcomité wordt voorgezeten door de captain
- Adviseert op sportief gebied.
- Stelt de jaarlijkse wedstrijdkalender samen en beslist souverein over de toelating tot
deelname aan wedstrijden.
- Is belast met de organisatie en controle van de proeven in verband met het bekomen van
het golfvaardigheidsattest
- Bepaalt de handicaps
- Waakt erover dat de spelregels en de etiquette worden nageleefd; controleert het sportief
gedrag van de spelers.
- Brengt zware vergrijpen kenbaar aan het onderzoekscomité, eventueel vergezeld van een
verzoek tot sanctionering.
Afhankelijk van het Sportcomité zijn de volgende subcomités.
a) het damescomité
- Is samengesteld uit vrouwelijke effectieve leden waaronder alleszins de ladies-captain en
de vice-captain.
- Is belast met de organisatie en de controle van de wedstrijden welke uitsluitend voor de
damesleden toegankelijk zijn.
- Stelt de dameswedstrijdkalender samen
- Waakt erover dat de spelregels en de etiquette worden nageleefd en brengt hierover
verslag uit aan het sportcomité.
b) het seniorencomité
- Is samengesteld uit leden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben, waaronder alleszins
de seniorencaptain.
- Is belast met de organisatie en de controle van de wedstrijden welke uitsluitend voor
seniors toegankelijk zijn.
- Stelt de seniorswedstrijdkalender samen.
- Waakt erover dat de spelregels en de etiquette worden nageleefd en brengt hierover
verslag uit aan het sportcomité.
c) het jeugdcomité
- Draagt zorg voor de golfopleiding van de juniorleden
- Organiseert de speciale wedstrijden voor de juniorleden.
- Neemt initiatieven met het doel de golfsport in het algemeen bij de jeugd te bevorderen.
- Minstens één juniorlid maakt deel uit van het jeugdcomité, alsmede de jeugdcaptain.
- Waakt erover dat de spelregels en de etiquette worden nageleefd en brengt hierover
verslag uit aan het sportcomité.
d) het young golfers comité
- Is samengesteld uit leden met de leeftijd van 18 jaar tot en met 39 jaar
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Is belast met de organisatie en de controle van de wedstrijden welke uitsluitend voor de
young golfers toegankelijk zijn.
Stelt de young golfers kalender samen.
Waakt erover dat de spelregels en de etiquette worden nageleefd en brengt hierover
verslag uit aan het sportcomité.

14.3. Het onderzoekscomité
- Ontvangt en onderzoekt de verslagen van het sportcomité over zware sportieve
vergrijpen, inbreuken tegen de etiquette, of individuele klachten over het zowel sportief
als ander gedrag van de leden die aanleiding kunnen geven tot een sanctie.
- Stelt in voorkomend geval de gepaste sancties voor aan de Raad van Bestuur, het
betrokken lid gehoord of daartoe uitgenodigd zijnde.
14.4. Het huishoudcomité
- Adviseert op huishoudelijk gebied.
- Controleert en beoordeelt alles wat het clubhouse met zijn aanhorigheden zoals
vestiaires, keuken, bar, restaurant, salons, terrassen betreft.
- Controleert en beoordeelt alles wat de uitbating van keuken, restaurant en bar betreft.
- Formuleert voorstellen en brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur.
14.5. Het terreincomité
- Adviseert in alles wat de aanleg en onderhoud van het terrein betreft, met inbegrip van
de practice en omgeving, doch met uitsluiting van de gebouwen.
- Adviseert voor alles wat de aankoop en onderhoud van het wagen- en machinepark
betreft.
- Neemt de beslissingen aangaande de bespeelbaarheid van het terrein. Bij ontstentenis
van het comité komt deze bevoegdheid toe aan de captain.
14.6. Het aannemingscomité
- Onderzoekt de aanvragen tot lidmaatschap en brengt hierover advies uit bij de Raad van
Bestuur.
Naast de statutair voorziene comités kan de Raad van Bestuur werkgroepen oprichten en de
leden daarvan aanstellen die enkel een technische en/of adviserende functie vervullen om de
beslissingen aan de Raad van Bestuur te ondersteunen, tot uitvoering te brengen en/of voor te
bereiden.
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TITEL IV - Algemene Vergadering
Artikel 15
De Algemene Vergadering is het opperste orgaan van de vereniging.
De Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het
ontslaan van de bestuurders en het verlenen van kwijting voor hun mandaat, het goedkeuren van
de jaarrekening en de begroting, het ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid, de
benoeming in afzetting van de commissaris en het bepalen van hun bezoldiging in geval een
bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de commissaris, de omzetting van de vereniging in
een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 16
Elk jaar in januari wordt een Algemene Vergadering gehouden.
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het
doel van de vereniging zulks vereist. De Raad van Bestuur kan de uitvoeringsmodaliteiten van de
bijeenroeping delegeren aan de Voorzitter.
De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer
1/5 van de leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur.
Alle leden worden per e-mail en door aankondiging ad valvas uitgenodigd ten minste 8 dagen
voor de vergadering.
De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt bevat de agenda.
Artikel 17
Elk effectief lid heeft het recht aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene
Vergadering. De vertegenwoordiging geschiedt bij bijzonder schriftelijk mandaat. De mandataris
kan slechts één volmacht dragen en dient lid te zijn van de vereniging.
Alle meerderjarige leden hebben gelijk stemrecht; zij beschikken over één stem.
Artikel 18
Behoudens andersluidende verplichtingen bij de wet opgelegd, is de vergadering geldig
samengesteld wat ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij.
Met uitzondering van de in de wet en in de huidige statuten bepaalde specifieke stemmingsquota,
worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Er kan slechts geldig gestemd worden nopens de punten op de agenda bij oproeping kenbaar
gemaakt.
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Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering enkel op geldige wijze beraadslagen en
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in processen-verbaal,
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Leden kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap inzage krijgen in deze processen-verbaal op de
zetel van de vereniging. Belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in deze processen-verbaal
na een gemotiveerde schriftelijke aanvraag en na soevereine beslissing door de Raad van Bestuur.
De beslissing van de Raad van Bestuur terzake dient niet gemotiveerd te zijn.
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TITEL V - Begroting en rekeningen.
Artikel 20
Elk jaar worden de rekeningen van het voorbije boekjaar afgesloten per 31 oktober.
De Raad van Bestuur stelt de begroting op van het volgende boekjaar.
Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering binnen de
wettelijke termijn.

Ternesse Golf & Country Club vzw – statuten 2017 pagina

12

TITEL VI - Ontbinding - vereffening
Artikel 21
In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars aan
en bepaalt hun machten.
Artikel 22
Het netto overblijvend actief, na vereffening van schulden en lasten, zal overgemaakt worden aan
een vereniging met soortgelijk doel en voorwerp, aan te duiden door de algemene vergadering.
Artikel 23
Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten wordt er verwezen naar de Wet op
verenigingen en stichtingen.
Alle thans reeds bestaande reglementen of beslissingen van de Raad van Bestuur blijven van
kracht in zoverre zij niet strijdig zijn met huidige gewijzigde statuten.
In voorkomend geval zal evenwel enkel het strijdige onderdeel als afgeschaft beschouwd worden
zonder de rechtsgeldigheid van het overige gedeelte van deze bestaande reglementen of
beslissingen aan te tasten.
Ternesse Golf & Country Club vzw vertegenwoordigd door
De heer Piet Van Roe, voorzitter
De heer Philippe Van der Planken, ondervoorzitter
De heer Johan Greeve, honorary secretary
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