
 

 

INTERNATIONALE ORGANISATIE VAN TIMESHARE-EIGENAREN VAN  

CLUB LA SANTA (BENELUX+) 

 

CONSTITUTIE 
 

 

1 BENAMING 

 

De Organisatie wordt genoemd : de Internationale Organisatie van de Time-Share Owners 

(Eigenaars) van Club La Santa (Benelux+), "ITSO La Santa Benelux+". 

 

2 DEFINITIES 

 

2.1 ITSO La Santa (International) is de internationale vereniging van alle Timeshare-  

Eigenaren op Club La Santa. 

2.2 ITSO La Santa Benelux+ is de vereniging van de Nederlands- en Franssprekende 

Timeshare Eigenaren op Club La Santa (Voornamelijk Benelux, Frankrijk, 

Zwitserland,…) 

2.3 een "Timeshare Week" is het recht om gedurende één week gebruik te maken van een 

appartement in Club La Santa; 

2.4 een “Timeshare Owner” is de eigenaar van één of meer Timeshare weken, 

onafhankelijk van het aantal. Wanneer een Timeshare week in handen is van twee of 

meer personen gezamenlijk, hebben deze leden recht op een zgn. 'joint membership' 

(gemeenschappelijk lidmaatschap) bij ITSO La Santa Benelux+; 

2.5 Een "lid" is een Timeshare Eigenaar die zijn of haar jaarlijkse contributie aan ITSO La 

Santa Benelux+ voor het lopende jaar betaald heeft.  

 

3 DOEL 

 

 Het doel van ITSO La Santa Benelux+ is: 

3.1 het promoten en vermeerderen van de collectieve belangen van de leden van ITSO La 

Santa, en specifiek van de leden van ITSO La Santa Benelux+ ; 

3.2 het bijstaan en het deelnemen (via haar verkozen vertegenwoordigers) aan de 

beraadslagingen en alle andere activiteiten die worden ondernomen door ITSO La 

Santa International ter bescherming en bevordering van de belangen van alle 

Timeshare-eigenaren op Club La Santa. 

 

4 LIDMAATSCHAP 
 

4.1 Elke Timeshare Owner bij Club La Santa kan lid of medelid worden van ITSO La 

Santa Benelux+ mits betaling van een jaarlijks lidmaatschap zoals bepaald door de 

Commissie. 

4.2 Het jaarlijks lidgeld zal op voorhand worden betaald op 1 september van elk jaar.  

4.3 Het lidmaatschap vervalt indien een lid zijn jaarlijks lidgeld binnen een maand na de 

vervaldatum niet heeft betaald.  

4.4 Het lidmaatschap zal ophouden wanneer een lid zijn of haar Timeshare verkoopt of er 

anders over beschikt, of wanneer het lid wordt verdreven tengevolge van een resolutie 

opgesteld tijdens een Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering. 

 



 

 

5 ADRES 

 

Het adres van ITSO La Santa Benelux+ is Lage Kaart, 44, 2930 Brasschaat, België, of eender 

ander adres binnen de Benelux, zoals bepaald door de Commissie. 

 

 

6 BEHEER 

 

6.1 ITSO La Santa Benelux+ wordt beheerd door een Commissie verkozen tijdens de 

algemene vergaderingen van haar leden. Enkel leden komen in aanmerking voor de 

verkiezing tot de Commissie. Leden met commerciële implicaties worden niet tot de 

Commissie toegelaten. 

6.2 De Commissie zal bestaan uit minstens twee vertegenwoordigers: een Voorzitter en een 

Secretaris, eventueel bijgestaan door een Penningmeester, een Secretaris/esse en meer, 

zoals beslsit door de Commissie. 

6.3 De Commissie zal zoveel ITSO La Santa vertegenwoordigers aanduiden als toegelaten 

door de board van ITSO La Santa International. 

6.4 Eventuele vakante posten kunnen ingevuld worden door de leden van Commissie, die 

eveneens derde leden kunnen aanstellen. 

6.5 De Commissie, of elk vertegenwoordigend lid ervan, mag elke actie ondernemen die 

zij acht geschikt te zijn voor de goede werking van ITSO La Santa Benelux+. 

6.6 Op alle vergaderingen van de Commissie zal de stem van de Voorzitter, of in zijn/haar 

afwezigheid, de stem van de waarnemend Voorzitter, doorslaggevend zijn. 

6.7 De ITSO La Santa Benelux+ vertegenwoordigers zullen de beslissingen van de 

Commissie over alle relevante vraagstukken op de internationale vergaderingen van 

ITSO La Santa voorleggen, en aan de Commissie verslag uitbrengen over alle zaken 

afgehandeld tijdens deze vergaderingen. 

 

 

7 ALGEMENE VERGADERING 

 

De Algemene Vergadering van ITSO La Santa Benelux+ wordt bijeengeroepen om: 

7.1 het verslag te ontvangen van de Commissie en van de ITSO La Santa Benelux+ 

vertegenwoordigers betreffende de periode sinds de vorige algemene vergadering. 

7.2 het financieel verslag te verkrijgen en de rekeningen voor dezelfde periode goed te 

keuren. 

7.3 eventueel leden van de Commissie die zich terugtrekken te vervangen; 

7.4 elk ander onderwerp op de agenda met betrekking tot ITSO La Santa te bespreken. 

 

 

8  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
 

Ten allen tijde kan de Commissie een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen en 

wordt daar zelfs toe verplicht binnen de drie maand na de ontvangst door de Secretaris van een 

geschreven verzoek ondertekend door vijfentwintig leden van ITSO La Santa Benelux+, voor 

zover deze leden de kosten ervan willen dragen. Op deze Buitengewone Algemene Vergadering 

worden geen andere zaken besproken dan die waarvoor de bijeenkomst werd gevraagd. 

 

 



 

 

9 STEMMING 
 

9.1 Op alle Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van ITSO La Santa Benelux+ 

beschikt elk lid over één stem; ingeval van ex-aequo geeft de stem de Voorzitter de doorslag. 

9.2   Gezamenlijke leden zullen hun één stem delen. 

9.3 Stemmen kunnen persoonlijk worden gegeven bij aanwezigheid of per volmacht, voor 

zover de houder van de volmacht eveneens een aanwezig lid is. Elke vraag terzake wordt beslecht 

door de Voorzitter waarvan de beslissing definitief is. 

 

10 BETEKENING 
 

10.1 Minstens achtentwintig dagen op voorhand worden de datum, tijdstip, plaats en agenda van 

een Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering schriftelijk aan elk lid betekend; het 

niet-ontvangen van de genoemde aankondiging door elk lid maakt de vergadering evenwel niet 

ongeldig. 

10.2 Wanneer de Voorzitter gegronde redenen heeft om te geloven dat minder dan vijftien procent 

van de leden aanwezig zullen zijn op een algemene vergadering, waarvan het bericht tijdig werd 

gestuurd, kan hij of zij, met instemming van de Commissie, de vergadering annuleren en de leden, 

binnen een maand na die dag, schriftelijk in kennis stellen van de voorlopige beslissingen van de 

Commissie, samen met de jaarrekening. Deze voorlopige beslissingen worden geacht te zijn 

aanvaard, tenzij de secretaris schriftelijk bericht krijgt van onenigheid van ten minste vijfentwintig 

leden van ITSO La Santa Benelux+ binnen één maand na de datum van deze kennisgeving. 

 

11 BIJDRAGE 
 

De jaarlijkse ledenbijdrage wordt bepaald door de Commissie in samenspraak met ITSO La Santa 

International en is op voorhand verschuldigd op 1 september van elk jaar.    

 

12 UITGAVEN 
 

Commissieleden krijgen hun redelijke kosten vergoed van ITSO La Santa Benelux+. 

 

13 WIJZIGING van de CONSTITUTIE 
 

Een wijziging van de Constitutie kan alleen doorgevoerd worden mits een tweederde meerderheid 

van stemmen op een Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering van ITSO La Santa 

Benelux+.  Elke voorgestelde wijziging moet worden meegedeeld aan de secretaris ten minste zes 

weken vóór deze vergadering, en zal worden uiteengezet in de aankondiging en in de agenda van 

de oproeping.   

 

14 ONTBINDING van ITSO LA SANTA BENELUX+ 
 

ITSO LA SANTA BENELUX+ kan alleen door middel van een stemming van drie vierde van alle 

leden op een Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering van ITSO La Santa Benelux+ 

ontbonden worden.  In geval van ontbinding zullen alle resterende netto activa gelijkmatig 

worden verdeeld onder de huidige leden. 

 


