Statuten
Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

STATUTEN
I NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1
§ 1 De vereniging genoemd ‘Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw’, afgekort ‘AZK’.
§ 2 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’.
Artikel 2
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Em. De Bomlaan 14, gelegen in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel de zwemsport aan te leren, te beoefenen en te bevorderen. Zonder dat
deze opsomming beperkend is, organiseert zij de volgende activiteiten:
1. de organisatie van alle activiteiten i.v.m. deze zwemsport,
2. het scheppen van mogelijkheden voor aanverwante sporters,
3. de organisatie van nevenactiviteiten,
4. de vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op
voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
II LEDEN
Artikel 5
De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. Enkel de leden maken deel uit van en hebben
stemrecht op de Algemene Vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn beperkt
tot deze toegewezen door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder
consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.
Artikel 6
Toegetreden leden nemen deel aan de activiteiten van AZK vzw bv, de zwemmers, trainers, redders,
vaste medewerkers tijdens de wedstrijden,…. .
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Artikel 7
Het aantal leden (van de Algemene Vergadering) is onbeperkt, maar moet ten minste zes leden
bedragen.
§ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
 Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
 Aanvaard worden door de Algemene Vergadering, bij meerderheid van stemmen. De
Algemene Vergadering beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
 Dient het kandidaat-lid schriftelijk of per mail zijn kandidatuur gericht aan de Raad van Bestuur
kenbaar te maken of tijdens de Algemene Ledenvergadering.
§ 2 De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage.
§ 3 Om als toegetreden lid, lid te worden aangenomen
 Dient het kandidaat-lid dezelfde procedure te volgen als omschreven in §1.
Artikel 8
§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur.
§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de Raad van Bestuur.
§ 3 Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.
§ 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid,
kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de
vereniging.
§ 5 Een lid wordt door de Algemene Vergadering ambtshalve ontslagen indien hij/zij gedurende
minstens drie opeenvolgende jaren zonder volmacht of schriftelijke verwittiging afwezig was op de
Algemene Vergadering.
Een lid kan worden uitgesloten of geschorst worden door de Algemene Vergadering en dit met een
meerderheid van twee derde van de stemmen.
Artikel 9
Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering, maar bezitten geen stemrecht.
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement,
evenals de procedurele voorwaarden om toe te treden als toegetreden lid.
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Artikel 10
Aan de leden zal geen financiële bijdrage worden gevraagd, zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921.
Toegetreden leden betalen een jaarlijks basislidgeld dat het maximum bedrag van € 150,00 niet mag
overschrijden. Het basislidgeld is voor 1 les per week.
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks, en binnen de voorgemelde grens, het bedrag van het lidgeld.
Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging en kunnen nooit een teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane
inbrengen.
lII ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen
deel uit van de Algemene Vergadering. Een commissaris benoemd door de Algemene Vergadering, is
belast met de controle van de rekeningen en brengt jaarlijks verslag uit op de Algemene Vergadering.
De commissaris is benoemd voor vijf jaar, en is na vijf jaar ontslagnemend en her-verkiesbaar. De
commissaris is onafhankelijk en kan zodoende niet in de Raad van Bestuur zetelen.
Artikel 12
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
1) De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
2) De benoeming en afzetting van de bestuurders.
3) De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien
deze wordt toegekend.
4) De kwijting aan de bestuurders en commissarissen.
5) De goedkeuring van de begroting en de rekening.
6) De ontbinding van de vereniging.
7) De uitsluiting van een lid.
8) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
9) Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 13
§ 1 Er zal jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de Raad
van Bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
§ 2 Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de Raad
van Bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de Algemene Vergadering. In dat
geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst
uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
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§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email,
zowel voor de Algemene als voor de Buitengewone Vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en
plaats van de vergadering, alsook de agenda. De Raad van Bestuur moet elk onderwerp op de agenda
plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één
twintigste van de leden.
§ 4 De jaarlijkse Algemene Vergadering zal steeds doorgaan in de maand maart.
Artikel 14
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien hij/zij
afwezig is, wordt hij voorgezeten door een vrij te kiezen bestuurslid aanwezig.
Artikel 15
Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
volmacht drager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van
de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.
Artikel 16
§ 1 De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die
uitdrukkelijk op de agenda staan.
§ 2 In gewone gevallen kan de Algemene Vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband
met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen
worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2
mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem
van de voorzitter van de vergadering beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden
meegerekend in de beoordeling. In de gevallen waarvoor de wet van 27 juni 1921 en haar aanpassingen,
een bijzondere meerderheid voorziet moeten de onthoudingen en ongeldige stemmen als
tegenstemmen beschouwd worden.
§ 3 De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door
de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk
tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
§ 4 Iedere wijziging in de statuten wordt binnen de maand ter publicatie in het Belgisch Staatsblad
doorgestuurd naar de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit geldt eveneens voor de benoeming,
het ontslag, de herroeping en de herverkiezing van de bestuurders als van de commissaris. Minimaal
eenmaal per jaar zal de Raad van Bestuur het bewijs inleveren van het voldoen van de publicaties en
de fiscale aangiften.
IV RAAD VAN BESTUUR
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Artikel 17
§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vier leden.
§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men al of niet lid zijn van de vereniging en aangeduid
worden door de Algemene Vergadering.
§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§ 4 De leden van de Raad van Bestuur moeten tenminste 18 jaar zijn.
Artikel 18
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van 5 jaar. Indien
een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan
de Raad van Bestuur.
Bij vrijwillig ontslag kan de Raad van Bestuur een redelijke ontslagtermijn voorzien totdat de vervanging
is voorzien of totdat de lopende bezigheden van het lid wordt afgesloten. Indien tussentijds een nieuw
lid zich aanbiedt, kan de Algemene Vergadering beslissen om over te gaan tot vroegtijdige verkiezingen
of tot aanvaarding van het kandidaat-lid, als effectief lid. Ook kan het kandidaat-lid reeds deelnemen
aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Artikel 19
De Raad van Bestuur kiest minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Artikel 20
§ 1 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Zij heeft als taak de vereniging te leiden
en deze te vertegenwoordigen bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. Zij mag onder meer,
zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen
treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies,
schenkingen en overdrachten aanvaarden, alle bijzondere machten toekennen aan mandatarissen van
haar keuze, al dan niet leden van de vereniging.
§ 2 Elke bestuurder kan individueel de vereniging vertegenwoordigen en akten onderschrijven. Bij
niet courante transacties met een financiële weerslag van meer dan 2.500,00 euro moeten echter
twee bestuurders samen de akten onderschrijven, tenzij het bestuurslid voor de bedoelde aangelegenheid handelt in uitvoering van een beslissing van de Raad van Bestuur.
§ 3 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene
vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
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Artikel 21
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
Artikel 22
§ 1 De Raad van Bestuur vergadert minstens eenmaal om de zes weken, bij voorkeur eenmaal per
maand, met uitzondering van juli en augustus.
§ 2 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door een lid van de Raad van Bestuur. De oproeping
gebeurt per mail, en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
§ 3 De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig
zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel, dan worden de stemmen
van voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden, zo nodig enkel deze van de voorzitter.
§ 4 Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt
door de aanwezige bestuursleden. Uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.
V DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 23
§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
§ 2 Elk jaar moet de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering rekenschap geven over zijn beleid
tijdens het afgelopen sportjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting
op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste in de maand maart na de afsluiting van
het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
Artikel 24
§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de Algemene Vergadering op de wijze
vastgelegd door de wet.
§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de
schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een doel, te bepalen door de Algemene
vergadering.
Artikel 25
Alle leden hebben recht om inzage te vragen van het register van de leden, de beslissingen van de
Algemene Vergadering, de beslissingen van de Raad van Bestuur, alsook van de boekhoudkundige
stukken van de vereniging.
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Hiertoe dienen zij schriftelijk een aanvraag in te dienen bij de Raad van Bestuur teneinde datum en uur
af te spreken.
Artikel 26
Een huishoudelijk reglement zal door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de Algemene Vergadering worden aangebracht met een eenvoudige
meerderheid van stemmen.
Artikel 27
Lidmaatschap tot de vereniging sluit aanvaarding van de statuten en van het huishoudelijk reglement
in.
Artikel 28
Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt
hun machten alsook de bestemming die aan het netto vermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt. De bestemming zal plaats vinden ten voordele van een vereniging waarvan het sociaal doel
het best overeenkomt met het doel van de vereniging. Deze beslissingen zullen gepubliceerd worden
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
Artikel 29
Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van
toepassing.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 21 maart 2016.
Handtekeningen van de bestuursleden.
Jimmy Delissen
Voorzitter

Koen Van Esbroeck
Penningmeester

Kristin Versprille
Secretaris

Inge Kestens
Secretaris

Hannes Bes
Hoofd sportcel
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