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Tussen de ondergetekenden ( in alfabetische volgorde ), de Stichters van de vereniging, 

DE BOEVER Veerle 

Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren 
Belgische nationaliteit 
Geboren te Gent op 4 april 1969 
Rijksregisternummer 69.04.04-224.6 
 

UZELAC Matthias 

Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren 
Belgische nationaliteit 
Geboren te Gent op 30 april 1998 
Rijksregisternummer 98.04.30-345.65 
 

UZELAC Nicolas 

Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren 
Belgische nationaliteit 
Geboren te Zelzate op 4 mei 1969 
Rijksregisternummer 69.05.04-151.49 
 

is op 1 oktober 2017 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’ 
genoemd) op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 (hierna ‘vzw-wet’ 
genoemd), en daartoe unaniem volgende statuten te aanvaarden. 

 

   

 

12 oktober 2017  Oprichtingsakte en Statuten vzw TENKAI   1/20 

 



 

OPRICHTINGSAKTE & STATUTEN 
vzw TENKAI 
ondernemingsnummer 0682.873.367   

 

Definities 

1. Lidgeld : De bijdrage betaald door een lid aan de vereniging om gedurende een 
welbepaalde periode te kunnen deelnemen aan de werking van de vzw. Tijdens 
die periode wordt dit een ‘geldig lidmaatschap’ genoemd. 

2. Club : De leden van de vzw groeperen zich in clubverband. De clubs beogen 
allemaal dezelfde doelstellingen van de vzw en verschillen enkel in de wijze 
waarop ze die doelstellingen willen verwezenlijken. 

3. Clublid : Een lid van een Club van de vzw met een geldig lidmaatschap. 

4. Clubverantwoordelijke : De Clubverantwoordelijke vertegenwoordigt een Club.. 

5. Stemgerechtigde : Een lid van de vzw dat één of meerdere stemmen kan 
uitbrengen op de Algemene Vergadering. 

6. Bestuurder : Lid van de Raad van Bestuur van de vzw. 

7. Gewone meerderheid: Een meerderheid die bereikt is wanneer er in een 
stemprocedure meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. 

8. Absolute meerderheid: Behoudens andersluidende bepaling in de statuten wordt 
onder absolute meerderheid verstaan een ⅔ meerderheid voorstemmen. 
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ARTIKEL 1. DE VERENIGING 

Art. 1.Sectie 1: Rechtsvorm 

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het 
bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "vzw” genaamd) op grond van 
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door 
de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna “de vzw-wetgeving” 
genoemd ). 

Art. 1.Sectie 2: Naam 

De vzw draagt de naam TENKAI.  

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk 
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door 
de afkorting "vzw", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel . 

Art. 1.Sectie 3: Zetel 

1. De zetel van de vzw is gevestigd te 9160 Lokeren, Hemelseschoot 1c, gelegen in 
het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. 

2. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen 
naar iedere plaats binnen Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
heeft de verantwoordelijkheid om de nodige openbaarmakingsvereisten te 
vervullen. 

Art. 1.Sectie 4: Duur 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik door de 
Algemene Vergadering ontbonden worden. 
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ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN 

Art. 2.Sectie 1: Doelstellingen 

De vzw stelt zich volgende doelen : 

1. Het scheppen van een omgeving waarbinnen zelfverdediging, geweldbeheersing 
en gevechtssporten kunnen worden beoefend door jong en oud in de meest 
gunstige omstandigheden, onder de vorm van trainingen, lessen, workshops, 
teambuildings, wedstrijden, stages en examens, gecumuleerd met andere 
activiteiten, zoals initiaties en beoefening van andere sporten, cultuur en 
recreatie, zonder limitatief opgesomd te zijn. 

2. Het bewaken en koppelen van een groei in een fysieke kunde aan een mentale 
groei, met bijzondere aandacht voor respect (ten aanzien van elk ander individu) 
en zelfbeheersing. 

3. Het bevorderen en promoten van zelfverdediging, geweldbeheersing en 
gevechtsporten in het algemeen. 

Art. 2. Sectie 2: Activiteiten 

1. De vzw mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
houden met de verwezenlijking van haar doel, voor zover zij geen nijverheids- of 
handelszaken drijft, en dit onbeperkt en zonder tijds- en frequentie-limiet   

2. De vzw mag hiertoe alle roerende of onroerende goederen  verwerven en 
behouden of van de hand doen in welke vorm dan ook.   

3. De vzw kan economische activiteiten uitoefenen voor zover de opbrengst ervan 
integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.   

4. De vzw kan haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel 
als het hare. 
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ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP 

De vzw kent twee soorten leden : werkende leden en aangesloten leden. 

Art. 3.Sectie 1: Werkende leden 

1. De werkende leden hebben de rechten en de plichten zoals toegekend in de wet 
en aanvullend in de statuten, het huishoudelijk reglement en het toepasselijk 
clubreglement van de vzw. 

2. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar bestaat uit minimum 3 leden. De 
werkende leden bestaan uit natuurlijke personen die direct bijdragen tot 
verwezenlijking van de doelstellingen van de vzw. 

3. De werkende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. 

4. De Raad van Bestuur benoemt werkende leden op de wijze zoals bepaald in het 
huishoudelijk reglement.  

5. De in dit document vermelde Stichters zijn de eerste werkende leden van de vzw. 

Art. 3.Sectie 2: Aangesloten leden en hun vertegenwoordigers 

1. Aangesloten leden zijn niet-werkende leden die deelnemen aan de activiteiten 
van de Clubs in de vzw. Zij hebben de rechten en de plichten zoals toegekend in 
de wet en aanvullend in de statuten, het huishoudelijk reglement en het 
toepasselijk clubreglement van de vzw. 

2. De aangesloten leden van de vzw organiseren zich in clubverband. Clubleden 
worden vertegenwoordigd door precies één Clubverantwoordelijke per Club.  

3. De Raad van Bestuur benoemt Clubverantwoordelijken op de wijze zoals bepaald 
in het huishoudelijk reglement. 

4. De Clubverantwoordelijken hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. 

5. Andere aangesloten leden hebben geen stemrecht op de Algemene 
Vergadering. 
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Art. 3.Sectie 3: Aansluiting van een lid 

1. Elke natuurlijke persoon kan lid worden van de vzw. 

2. De aansluiting van een lid tot de vzw behoort tot de bevoegdheid van de Raad 
van Bestuur. Wie lid wil worden, dient, via een inschrijvingsformulier, een verzoek 
in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur laat leden tot de vereniging toe 
op de wijze zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.  

3. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet, deze statuten, 
het huishoudelijk reglement en het toepasselijk clubreglement worden 
beschreven. Zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage van maximum 250,- 
euro. 

Art. 3.Sectie 4: Verantwoordelijkheden 

1. De leden van de vereniging zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de 
door de vereniging aangegane verbintenissen. 

2. Zij zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele strafbare of quasi strafbare 
feiten begaan door de vereniging. 

3. Zij kunnen enkel aangesproken worden tot beloop van hun 
lidmaatschapsbijdrage, niets meer. 

Art. 3.Sectie 5: Ontslagneming van een lid 

1. Elk lid kan ontslag nemen door een kennisgeving te doen aan de Raad van 
Bestuur. Dit ontslag wordt aldaar bekrachtigd en is slechts van kracht vanaf de 
datum van deze bekrachtiging. 

2. Elk lid dat de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt of 
handelt tegen de reglementen van de vzw zoals vermeld in de statuten, het 
huishoudelijk reglement of het toepasselijk clubreglement, wordt als 
ontslagnemend beschouwd. 

3. De ontslagnemende leden en hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak 
maken op het vermogen van de vereniging, en kunnen hun reeds gestorte 
bijdragen niet terugvorderen.  Deze uitsluiting van rechten op het vermogen van 
de vereniging (activa) geldt te allen tijde: bij beëindiging van het lidmaatschap 
(om wat voor reden ook) en bij ontbinding van de vzw.  
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Art. 3.Sectie 6: Uitsluiting van een lid 

1. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een lid uit te 
spreken. 

2. Het voorstel tot uitsluiting gebeurt door een Bestuurder van de vzw of door de 
Clubverantwoordelijke van de Club waartoe het lid behoort. 

3. Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, wordt eerst door de Algemene 
vergadering gehoord. Indien het lid niet verschijnt, kan de Algemene Vergadering 
zich geldig uitspreken over het voorstel tot uitsluiting als het lid, tenminste 8 
dagen vóór de Algemene Vergadering uitgenodigd werd, met vermelding van 
het voorstel tot uitsluiting. 

4. De uitsluiting zal slechts uitgesproken worden bij absolute meerderheid. De 
vergadering zal zich over het voorstel tot uitsluiting kunnen uitspreken indien de 
helft van de Stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is op de 
vergadering. Wordt die voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede 
vergadering bijeengeroepen worden en deze kan beraadslagen en beslissen 
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

5. De stemming over de uitsluiting van een lid is geheim. 

6. De Algemene Vergadering treedt op als college en moet zijn beslissing niet 
motiveren. Indien de Algemene Vergadering dit beslist, kan zij de voorzitter of 
diens plaatsvervanger mandateren om de motivering toe te lichten aan het 
uitgesloten lid.  

7. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

8. De uitgesloten leden en hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op 
het vermogen van de vereniging, en kunnen hun reeds gestorte bijdragen niet 
terugvorderen. Deze uitsluiting van rechten op het vermogen van de vereniging 
(activa) geldt te allen tijde: bij beëindiging van het lidmaatschap (om wat voor 
reden ook) en bij ontbinding van de vzw.  

Art. 3.Sectie 7: Buitengewone leden 

1. De Raad van Bestuur kan titels, zoals erelid, verlenen aan personen die 
buitengewone diensten hebben bewezen aan de vzw. De Raad van Bestuur laat 
deze buitengewone leden tot de vereniging toe op de wijze zoals bepaald in het 
huishoudelijk reglement. 
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2. Deze buitengewone leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.  

3. Hun ontslagneming en uitsluiting wordt op dezelfde wijze geregeld als voor de 
werkende en aangesloten leden.   
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ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING 

Art. 4.Sectie 1: Samenstelling 

1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden aangevuld 
met de benoemde Clubverantwoordelijken, hierna Stemgerechtigden genoemd. 

2. Het aantal stemmen waar alle werkende leden recht op hebben wordt bepaald 
door het aantal erkende clubs in de vzw en wordt als volgt bepaald : 

a. 1 club 1 stem 

b. 2 clubs 2 stemmen 

c. 3 clubs 3 stemmen 

d. 4 clubs 4 stemmen 

e. vanaf 5 clubs 5 stemmen 

3. Het aantal stemmen waar een Clubverantwoordelijke  recht op heeft wordt 
bepaald door het aantal clubleden met een geldig lidmaatschap op het moment 
van het versturen de uitnodiging van de Algemene Vergadering en wordt als 
volgt bepaald : 

a. 1 tot 10 clubleden 1 stem 

b. 11 tot 20 clubleden 2 stemmen 

c. 21 tot 30 clubleden 3 stemmen 

d. 31 tot 40 clubleden 4 stemmen 

e. vanaf 41 clubleden 5 stemmen 

Art. 4.Sectie 2: Benoeming van Stemgerechtigden 

1. De Raad van Bestuur benoemt werkende leden op de wijze zoals bepaald in het 
huishoudelijk reglement. 

2. De Raad van Bestuur benoemt clubverantwoordelijken op de wijze zoals bepaald 
in het huishoudelijk reglement. 

Art. 4.Sectie 3: Verantwoordelijkheden 

Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering: 

1. Wijziging van de statuten 
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2. Benoeming en afzetting van Bestuurders 

3. De goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije boekjaar 

4. De goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar 

5. Kwijting aan Bestuurders 

6. Uitsluiting van een lid 

7. Ontbinding van de vzw 

8. Omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk. 

9. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.  

Art. 4.Sectie 4: Vergaderingen 

1. De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone Algemene Vergadering zal tijdens het 
eerste semester van het boekjaar gehouden worden op een plaats die vermeld 
wordt in de uitnodiging. De uitnodiging en agenda wordt minstens 8 dagen 
voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle 
Stemgerechtigden verstuurd. 

2. De vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. De Raad van 
Bestuur beslist vrij over de wijze van bijeenroepen. De voorzitter of bij diens 
ontstentenis zijn plaatsvervanger verstuurt hiervoor de uitnodiging. Aan de 
uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. Van de agenda mag 
worden afgeweken op initiatief van de Raad van Bestuur. 

3. Bijkomende Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden 
samengeroepen door de Raad van Bestuur. 

4. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad 
van Bestuur of bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. 

5. De bekendmaking van de beslissingen van de Algemene Vergadering gebeurt 
schriftelijk aan de Stemgerechtigden. De beslissingen die betrekking hebben op 
andere leden of derden zullen ter kennis gebracht worden van de 
belanghebbenden. 

Art. 4.Sectie 5: Quorum en Stemming 

1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de 
Stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden 
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde Stemgerechtigden, behalve wanneer de vzw-wetgeving of 
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de statuten dit anders voorzien.  
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan de helft van de Stemgerechtigden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen 
aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden. De tweede vergadering mag niet binnen 8 dagen volgende 
op de eerste vergadering worden gehouden. 

2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging waarbij minstens 
tweederde van de Stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde Stemgerechtigden, behalve wanneer de 
vzw-wetgeving of de statuten dit anders voorzien. 
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan de tweederde van de 
Stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten 
alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde Stemgerechtigden. De tweede vergadering mag niet binnen 
8 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.  

3. Stemgerechtigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door 
andere werkende leden worden vertegenwoordigd. Elke Stemgerechtigde kan 
maximum 1 volmacht dragen. 

4. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid 
zijn plaatsvervanger doorslaggevend zijn. 
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Art. 4. Sectie 6: Waarnemers en Raadgevers 

Waarnemers en raadgevers kunnen, op uitnodiging, de Algemene Vergadering bijwonen 
en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering 
richten. Waarnemers en raadgevers hebben geen stemrecht tenzij de Algemene 
Vergadering daar anders over beslist. 

ARTIKEL 5. RAAD VAN BESTUUR  

Art. 5.Sectie 1: Samenstelling 

1. De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste 
drie Bestuurders, allen werkende leden van de vzw. 

2. De Bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in 
het kader van de uitoefening van hun mandaat kunnen worden vergoed. 

3. Functies : 

a. De Raad van Bestuur verkiest onder de Bestuurders precies één voorzitter, 
één secretaris en één penningmeester die de taken zullen vervullen die 
horen bij deze functie. Deze functies kunnen niet gecumuleerd worden. 

b. De Raad van Bestuur kiest vrij om andere functies toe te wijzen.  

c. Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter kiest de Raad van Bestuur 
een plaatsvervanger uit de andere Bestuurders. 

Art. 5.Sectie 2: Benoeming van Bestuurders 

1. De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering, bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden, benoemd voor onbepaalde duur. 

2. De in dit document vermelde Stichters zijn de eerste Bestuurders. 

3. Elk werkend lid dat minstens achttien jaar oud is en die gedurende drie 
opeenvolgende jaren een geldig lidmaatschap heeft, kan zich kandidaat stellen 
voor de Raad van Bestuur, volgens de voorschriften bepaald in het huishoudelijk 
reglement. 

4. Onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur : 
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a. Personen van wie de beroepsbezigheden belangenvermenging zouden 
kunnen veroorzaken 

b. Personeelsleden van de vzw en hun directe familieleden 

5. Het mandaat van een Bestuurder eindigt door overlijden, door bekrachtiging van 
ontslagneming of door afzetting door de Algemene Vergadering. 

Art. 5.Sectie 3: Verantwoordelijkheden 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te 
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, 
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de 
vzw-wetgeving en waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. 

2. De   Raad   van   Bestuur   kan   bestuursbevoegdheden   delegeren   aan   één   of 
meerdere derden niet-Bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel 
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene 
bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

3. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in 
en buiten rechte. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging door de 
meerderheid van zijn leden. 

4. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van 
Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens 
vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, gemandateerd vanuit de Raad van 
Bestuur. Het dagelijks bestuur wordt opgenomen door de voorzitter. Het 
dagelijks bestuur krijgt de volledige bevoegdheid voor het nemen van 
beslissingen in functie van de dagelijkse werking van de vzw. Het dagelijks 
bestuur wordt voor onbepaalde termijn aangesteld. 

5. Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat 
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort 
van   de   Raad   van   Bestuur,   moet   hij   dit   meedelen   aan   de   andere   Bestuurders   vóór 
dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De Bestuurder met het tegenstrijdig 
belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging 
en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

6. De Bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen 
aangegaan door de vzw. 
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7. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot 
de vervulling vande hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, 
het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de 
tekortkomingen in hun bestuur. 

Art. 3.Sectie 4: Ontslagneming door een Bestuurder 

1. Elke Bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving te doen aan de Raad 
van Bestuur. Dit ontslag wordt aldaar bekrachtigd en is slechts van kracht vanaf 
de datum van deze bekrachtiging. 

2. Elke Bestuurder die de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet 
betaalt of handelt tegen de reglementen van de vzw zoals vermeld in de 
statuten, het huishoudelijk reglement of het toepasselijk clubreglement, wordt 
als ontslagnemend beschouwd. 

3. Ontslagnemende Bestuurders en hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak 
maken op het vermogen van de vereniging, en kunnen hun reeds gestorte 
bijdragen niet terugvorderen.  Deze uitsluiting van rechten op het vermogen van 
de vereniging (activa) geldt te allen tijde: bij beëindiging van het lidmaatschap 
(om wat voor reden ook) en bij ontbinding van de vzw.  

Art. 3.Sectie 5: Afzetting van een Bestuurder 

1. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om de afzetting van een 
Bestuurder uit te spreken. 

2. Het voorstel tot afzetting gebeurt door een Bestuurder of minstens twee 
Stemgerechtigden. 

3. De afzetting zal slechts uitgesproken worden bij absolute meerderheid. De 
vergadering zal zich over het voorstel tot afzetting kunnen uitspreken indien de 
helft van de Stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is op de 
vergadering. Wordt die voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede 
vergadering bijeengeroepen worden en deze kan beraadslagen en beslissen 
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

4. De Bestuurder waarvan de afzetting wordt voorgesteld, wordt eerst door de 
Algemene vergadering gehoord. Indien de Bestuurder niet verschijnt, kan de 
Algemene Vergadering zich geldig uitspreken over het voorstel tot afzetting als 
de Bestuurder, tenminste 8 dagen vóór de Algemene Vergadering uitgenodigd 
werd, met vermelding van het voorstel tot uitsluiting. 
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5. De stemming over de uitsluiting van een Bestuurder is geheim. 

6. De Algemene Vergadering treedt op als college en moet zijn beslissing niet 
motiveren. Indien de Algemene Vergadering dit beslist, kan zij de voorzitter 
mandateren om de motivering toe te lichten aan de afgezette Bestuurder.  

7. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

8. De afzetting van een Bestuurder betekent niet noodzakelijk dat de Bestuurder 
wordt uitgesloten uit de vereniging. 

Art. 5.Sectie 6: Vergaderingen 

1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het 
belang van de vzw het vereist, alsook na een verzoek van een Bestuurder. 

2. Oproeping gebeurt per mail, ten minste 8 dagen op voorhand met vermelding 
van dag, uur, plaats en een ontwerp van agenda. Er kan eveneens een 
bijeenroeping plaatsvinden op kortere termijn, mits akkoord van alle Bestuurders. 

3. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens 
afwezigheid, door zijn plaatsvervanger.  

4. De bekendmaking van de beslissingen van de Raad van Bestuur gebeurt 
schriftelijk aan de Bestuurders van de vzw. De beslissingen die betrekking 
hebben op andere leden of derden zullen ter kennis gebracht worden van de 
belanghebbenden.  
 
Werkende leden kunnen hun inzagerecht uitoefenen overeenkomstig de in 
artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. 

Art. 5.Sectie 7: Quorum en Stemming 

1. Alle bestuurders hebben binnen de Raad van Bestuur gelijk stemrecht. 

2. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de 
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen 
bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de vzw-wetgeving of de statuten dit 
anders voorzien.  
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan helft van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die 
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geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag 
niet binnen 8 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. 

3. Bestuurders die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door 
andere Bestuurders worden vertegenwoordigd. Elke Bestuurder kan maximum 1 
volmacht dragen. 

4. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid 
zijn plaatsvervanger doorslaggevend zijn. 

5. De bestuurders treden op als college. 

Art. 5.Sectie 8: Raadgevers 

Raadgevers kunnen op vraag van de Raad van Bestuur de vergaderingen bijwonen. 
Raadgevers hebben geen stemrecht tenzij de Raad van Bestuur daar anders over 
beslist. 

ARTIKEL 6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Art. 6.Sectie 1: Huishoudelijk Reglement 

1. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en 
bepaalt de betrekkingen tussen haar leden, de clubs en de vzw. De Raad van 
Bestuur kan wijzigingen aanbrengen aan dit reglement, die echter nooit strijdig 
mogen zijn met de statuten. 

2. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de vzw. Elk lid moet zich 
naar de voorschriften van dit reglement gedragen. De onwetendheid van 
bepalingen van dit reglement zal nooit als verontschuldiging aanvaard worden. 

ARTIKEL 7. CLUB 

Art. 7.Sectie 1: Club 

Binnen de werking van vzw worden Clubs erkend door de Raad van Bestuur zoals 
bepaald in het huishoudelijk reglement van de vzw 

Art. 7.Sectie 2: Clubverantwoordelijke.  
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De Raad van Bestuur benoemt Clubverantwoordelijken op de wijze zoals bepaald in het 
huishoudelijk reglement. 

Art. 7.Sectie 3: Clubreglement 

1. Het clubreglement wordt initieel opgesteld door de oprichters en bepaalt de 
betrekkingen tussen de clubleden.  

2. Na erkenning van de Club, kan alleen de Clubverantwoordelijke wijzigingen 
aanbrengen aan het clubreglement, dat nooit strijdig mag zijn met de wet op de 
vzw, de statuten of het huishoudelijk reglement. 

3. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de vzw en de club . Elk lid 
moet zich naar de voorschriften van dit reglement gedragen. De onwetendheid 
van bepalingen van dit reglement zal nooit als verontschuldiging aanvaard 
worden. 
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ARTIKEL 8. FINANCIERING EN BOEKHOUDING 

Art. 8. Sectie 1: Financiering 

1. De vzw zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, 
bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste 
wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden 
van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek 
project. 

2. Daarnaast kan de vzw fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is 
met de wet. 

Art. 8.Sectie 2: Boekhouding 

1. Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van het jaar.  Het 
eerste boekjaar begint uitzonderlijk op de dag van oprichting van de vzw en zal 
eindigen op 31 december van het jaar.  

2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de 
vzw-wetgeving en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 

3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies van 
de vzw-wetgeving. 

4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook 
een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene 
Vergadering binnen de 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 
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ARTIKEL 9. ONTBINDING OF DOELWIJZIGING 

Art. 9. Sectie 1: Ontbinding of Doelwijziging 

1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van 
voorstellen m.b.t. de ontbinding of doelwijziging voorgelegd door de Raad van 
Bestuur. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 4, sectie 4 van deze statuten. 

2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding of doelwijziging respecteert 
het quorum en de meerderheid gesteld in deze statuten. Hierbij zijn de 
procedures van doelwijziging of ontbinding van toepassing. Vanaf de beslissing 
tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij "vzw in vereffening" is 
overeenkomstig artikel 23 V&S-wet. 

3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene 
Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. 

4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene 
Vergadering over de bestemming van het overblijvend actief dat moet worden 
aangewend voor een belangeloze doelstelling. 
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