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COMMANDERIE DES COSTES DU RHÔNE- BARONIE GENT  
VZW. 

STATUTEN 
 
 
 
TITEL 1  NAAM ,ZETEL, DOEL , DUUR 
 
 
ARTIKEL 1  
De benaming van de Vereniging is ‘ Commanderie des Costes du Rhône – Baronie 
Gent ‘ . De Vereniging heeft de rechtsvorm van “vereniging zonder winstoogmerk”. 
 
ARTIKEL 2 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 GENT, Coupure Rechts 224. 
De Raad van Bestuur is gemachtigd de zetel van de Vereniging te wijzigen binnen de 
grenzen van het gerechtelijk arrondissement Gent. 
 
 
ARTIKEL 3 
De Vereniging heeft tot doel de uitstraling te bevorderen van de wijnen uit de Côtes 
du Rhône in de meest ruime zin van het woord. Zij kan daartoe alle handelingen 
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met 
inbegrip van het verwerven, huren of anderszins in gebruik nemen van gebouwen,  
installaties en accommodaties, het aanleggen van wijnverzamelingen, het 
organiseren of deelnemen aan voordrachten en lezingen en/of andere organisaties, 
het uitgeven of laten uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties, en in 
het algemeen de verspreiding en de herwerking bevorderen van nuttige informatie 
over wijnen uit de Côte du Rhône in de meest ruime zin van het woord. 
 
De vereniging kan daarvoor activiteiten ontwikkelen zoals : 
 
het organiseren van wijnproeverijen 
het organiseren van geleide bezoeken aan wijnstreken en wijnkelders 
het houden van kapittels en banketten 
introducties verschaffen bij het bezoeken van wijnhuizen en wijnbouwers 
introducties verschaffen bij verenigingen in andere landen 
 
De Vereniging kan eveneens haar medewerking verlenen of belang stellen in elk 
project, vennootschap of vereniging met een gelijkaardig doel als het hare. 
 
De vereniging zal de bevoegdheid hebben al hetgeen te verrichten om voormeld doel 
te bereiken, ook al is dit niet expliciet voorzien. 
 
ARTIKEL 4 
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
Zij kan ten allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene 
vergadering. 
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TITEL 2  LEDEN 
 
ARTIKEL 5 
 
De vereniging bestaat uit individuele leden en wijngenootschappen die door de 
vereniging worden erkend, vertegenwoordigd door één persoon. Deze leden worden 
geïntroniseerd als Chevalier op het eerst volgende kapittel waarop zij aanwezig 
zullen zijn.  
 
Zij genieten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de 
algemene vergadering. 
 
Naast deze leden kan de vereniging ook personen benoemen als Chevaliers. Het 
betreft personen waarover de Algemene Vergadering op voorspraak van de Raad 
van Bestuur aanvaardt dat zij de nodige verdiensten en belangstelling getuigen voor 
de Commanderie des Costes du Rhône of de Baronie Gent, en de wijnen en 
wijnproducenten die zij vertegenwoordigen. Ook personen waarvan een specifieke 
band met de vereniging wordt aangetoond kunnen aanvaard worden als Chevalier.  
 
Deze personen zijn “toegetreden leden” waarvoor dezelfde procedure als hiervoor 
geldt.  Een “toegetreden lid” zal alle algemene vergaderingen mogen bijwonen en 
heeft een adviserende stem, doch bezit geen stemrecht.  De rechten en plichten van 
de gewone leden van de vereniging zijn niet van toepassing op de “toegetreden 
leden”. 
 
De leden van de Algemene Vergadering en de toegetreden leden vormen samen de 
Kapittelraad, een advies-en netwerkorgaan. 
 
 
ARTIKEL 6 
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag nooit minder dan 3 
bedragen. 
 
 
ARTIKEL 7 
De aanneming van nieuwe leden en toegetreden leden behoort tot de 
beslissingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vereniging. 
 
Een lidmaatschap is geldig voor één persoon en nominatief. 
 
Door de aanvaarding van het lidmaatschap erkent ieder lid de inhoud van de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen en te zullen eerbiedigen. 
 
Het lidmaatschap is gratis. 
 
ARTIKEL 8 
 
De leden en de toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht : 
a)  de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten 
van haar organen na te leven en het doel van de vereniging te benaarstigen ;   
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b) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. 
 
 
ARTIKEL 9 
Het lidmaatschap eindigt door ontslagneming, gemeld met een aangetekend 
schrijven aan de Raad van Bestuur, overlijden en uitsluiting. 
 
De uitsluiting van een lid kan door de Algemene Vergadering met een meerderheid 
van tweederde van de stemmen uitgesproken worden en dit op voorstel van de Raad 
van Bestuur. 
 
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting, kan de raad van bestuur het 
lidmaatschap schorsen van de persoon : 
a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze 
schendt; 
b. die, ondanks schriftelijk aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of 
administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. 
De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. 
Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering 
moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de 
algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. 
Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van 
rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben 
plaatsgehad. 
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in 
het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen 
van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 
 
De ontslaggevende, uitgesloten of uittredende leden, evenals de erfgenamen van het 
overleden lid, hebben geen recht op bezittingen van de vereniging. 
 
Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch verplaatsing van 
zegels, noch inventaris eisen of vorderen. 
 
 
 
 
TITEL 3  RAAD VAN BESTUUR 
 
 
ARTIKEL 10 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie en 
maximaal vijftien bestuurders, lid van de vereniging. Zij dragen de titel van 
Commandeur van de Baronie Gent van de Commanderie des Costes du Rhône. De 
bestuurders handelen als college. 
 
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze 
afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering 
anders zou bepalen. 
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Artikel 11. 
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn 
herverkiesbaar. Zij mogen bij de aanvang van hun mandaat de leeftijd van 76 jaar 
niet bereikt hebben. Ook na het beëindigen van hun bestuursmandaat behouden zij 
de titel van Commandeur. 
 
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is 
teruggevallen tot onder het voormelde minimum, blijven de bestuurders in functie 
totdat in hun vervanging is voorzien.  
 
Artikel 12.  
a. de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer 
ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. 
De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering 
voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige 
ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige 
bestuurder. 
b. de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders 
aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden 
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen 
indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De 
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem 
vervangt, doorslaggevend. 
c. ieder bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere 
bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te 
vertegenwoordigen. 
d. van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de 
secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die 
moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door 
de secretaris of een bestuurder 
 
 
Artikel 13. 
a. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in 
en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van 
deze die uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan 
zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, 
zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en 
uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken. 
b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de 
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad 
van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig 
besluit of van enige machtiging. 
c. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van 
dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één 
of meer bestuurders of zelfs aan een ander persoon, al dan niet lid van de 
vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet 
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langer zijn dan zes jaar en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang 
worden ingetrokken door de raad van bestuur.  
Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, zullen zij als 
college dienen op te treden.     
d. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan 
door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen een één of meer 
personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De 
bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door 
de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat 
kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden 
ingetrokken. 
e. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde 
huishoudelijk reglement. Wijziging aan het huishoudelijk reglement kunnen worden 
opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden 
voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, 
zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, 
alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en 
de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of 
hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging 
wordt geacht. 
 
 
TITEL 4 :  DE ALGEMENE VERGADERING 
 
artikel 14 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.  
Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij 
bezitten uitsluitend een raadgevende functie.Zij treden enkel op als raadgever zonder 
aan de stemming deel te nemen. 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van 
voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. 
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel 
slechts één ander lid vertegenwoordigen. 
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.  
 
Artikel 15 
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor : 
1. de wijziging van de statuten; 
2. de benoeming en afzetting van de bestuurders; 
3. verlenen van kwijting aan de bestuurders; 
4. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; 
5. het ontbinden van de vereniging; 
6.. het uitsluiten van een lid; 
7. de omzetting van de vereniging in een rechtspersoon; 
8. alle gevallen waarin de onderhavige statuten dat vereisen. 
 
Artikel 16 
a. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens 
als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden 
bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten 
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minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een 
door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor dertig juni van dat jaar 
valt. 
b. Alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone 
brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend 
door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene 
vergadering. 
c. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. 
De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten 
die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.  Elk voorstel, ondertekend door minstens 1/20 van de leden 
moet op de agenda gebracht worden. 
 
Artikel 17 
De vergadering is geldig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige leden zij. 
 
a. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid 
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem 
van de voorzitter doorslaggevend. 
b. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding 
van de vereniging, geldt er een meerderheidsvereiste van 2/3 der aanwezige 
stemmen. 
 
Artikel 18 
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de 
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden 
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een 
meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden.  
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die 
geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de 
meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
 
Artikel 19 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de 
secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. 
Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 
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TITEL 5 : INZAGERECHT LEDEN 
 
Artikel 20 
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden 
raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van 
de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij 
de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle 
boekhoudkundige stukken van de vereniging. 
 
 
TTEL 6 : BEGROTINGEN – REKENINGEN - CONTROLE 
 
Artikel 21 
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste 
boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot 31 december van het jaar van de 
oprichting. 
2. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de 
jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke 
stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend, de commissaris. 
 
 
TITEL 7 : ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 22 
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van 
rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten.  
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke 
daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun 
bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 
 
Artikel 23 
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, 
overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De 
algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke 
vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. 
 
 
De stichtende leden zijn : 
 
TIELEMANS PHILIPPE 10.06.1963 Onderbergen 36 

9000 GENT 
03.02.2004 

DEVRIENDT ERWIN 07.02.1961 Ekkergemstraat 60 
9000 GENT 

03.02.2004 

STROSSE  BERNARD 21.09.1950 Luchterenhof 1 
9031 DRONGEN 

03.02.2004 

VALLAEYS  JAN 02.02.1936 Hutsepotstraat 3 
9052 ZWIJNAARDE 

03.02.2004 

VERBRAEKEN ROLAND 06.06.1933 Leieoever 7 
9051 GENT 

03.02.2004 

VERBEKE MARIE-COLETTE 12.04.1952 Hondelee 45A 
9052 ZWIJNAARDE 

03.02.2004 

VAN DEN EYNDE DANIEL 23.04.1958 Raas van 03.02.2004 
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Gaverestraat 43 
9000 GENT 

VANDENBUSSCHE HUGO 21.09.1950 Jef 
Vandermeulenstraat 
19 
9050 
GENTBRUGGE 

03.02.2004 

 
 
Gent, 03.02.2004 
 
 


