STATUTEN R.Y.C.B. vzw
Hoofdstuk 1: Naam - zetel - duur - doel
Artikel 1. Naam.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Royal Yacht Club van België", afgekort "R.Y.C.B.". Alle
stukken die uitgaan van de vereniging vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de afkorting "vzw” en het adres van de zetel van de vereniging.
Artikel 2: Zetel.
De vereniging heeft haar zetel gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan, 133, gerechtelijk arrondissement
Antwerpen. De zetel kan door de algemene vergadering worden verplaatst met inachtneming van de
formaliteiten die door de wet van 27 juni 1921 en door deze statuten worden voorgeschreven voor een
statuutwijziging. Elke zetelverplaatsing dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3: Duur.
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4: Doel.
De vereniging heeft tot doel het promoten van de watersport in al haar facetten. Zij wil de ontwikkeling en
ontplooiing ervan bevorderen door het inrichten van wedstrijden, inrichten van opleidingen, voordrachten,
feesten, samenkomsten en allerlei manifestaties. In die optiek zal ze zich op materieel en/of financieel vlak zowel
adviserend als handelend kunnen opstellen, onder meer door middel van het organiseren van evenementen en
publieksgerichte manifestaties. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle
eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige
overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar
doel rechtvaardigen In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs bijkomstig daden van
koophandel stellen. De vereniging kan verder alle activiteiten ontplooien die rechtsreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen.
Hoofdstuk 2: De leden
Artikel 5: Leden.
De vereniging is samengesteld uit een onbeperkt aantal werkende leden, die in deze statuten onveranderlijk
zullen worden benoemd als leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de

algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan deze leden. De leden betalen een inkomgeld en een bijdrage,
jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen.
Artikel 6: Toegetreden leden.
Derden die een band hebben met de vereniging worden beschouwd als toegetreden leden. Zij hebben geen
stemrecht op de algemene vergadering behalve wanneer een beslissing dient genomen te worden over een
Wijziging van hun rechten en verplichtingen. In dat geval zal de meerderheid van de toegetreden leden moeten
instemmen met een wijziging van hun rechten en plichten.
Zij zijn onderverdeeld als volgt.
A. 1) Cadet- en juniorleden: De vereniging aanvaardt toegetreden cadetleden tot 18 jaar en toegetreden
juniorleden van 18 tot 25 jaar. De cadet- en juniorleden betalen geen inkomgeld, maar een beperkte
bijdrage,
2) Partnerleden: De vereniging aanvaardt ook toegetreden partnerleden. De levenspartner van een lid
kan hiertoe een aanvraag indienen. Partnerleden betalen geen inkomgeld, maar een beperkte
bijdrage.
B. Buitenlandse leden: De vereniging aanvaardt eveneens buitenlandse toegetreden leden. Deze categorie
van leden is voorbehouden aan de personen die buiten België gehuisvest zijn. De buitenlandse leden
betalen een inkomgeld en een bijdrage,
C. Vennootschapsleden: De vereniging aanvaardt ook vennootschappen of andere verenigingen, al dan niet
met rechtspersoonlijkheid, als toegetreden leden. De vennootschapsleden betalen geen inkomgeld, maar
een bijdrage bepaald door de algemene vergadering.
Artikel 7: Ereleden.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om ereleden te benoemen. De lijst van ereleden kan jaarlijks
aangepast worden. De ereleden betalen geen inkomgeld en geen bijdrage.
Artikel 8: Verplichtingen.
De leden en de toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging dat door de raad van bestuur wordt opgesteld,
alsook de besluiten na te leven;
b) de belangen van de vereniging na te streven;
c) bij wijziging van hun gegevens in het register van de leden, de nieuwe gegevens zonder verwijl kenbaar te
maken aan de raad van bestuur.
Artikel 9: Aanvaarding.

Eenieder die verzoekt om lid of toetredend lid te worden, moet zijn kandidatuur laten voordragen door twee
leden waarvan ten minste één lid moet zijn van de raad van bestuur. In zijn eerstvolgende zitting spreekt de raad
van bestuur zich uit, bij geheime stemming, met een meerderheid van drie/vierde der stemmen van de
aanwezige bestuurders, over de aanvaarding der kandidaten. De stemming bij volmacht is hierbij niet
toegestaan. De raad van bestuur moet zijn beslissingen niet rechtvaardigen.
Artikel 10: Bijdrage.
Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage van de leden is vastgesteld op 1.000 euro.
De inkomgelden en de bijdragen van de toegetreden leden worden jaarlijks vastgesteld door de raad van
bestuur.
Artikel 11: Uittreding.
Elk lid is vrij zich te allen tijde uit de vereniging terug te trekken door zijn ontslag aan de raad van bestuur te
richten. Indien een lid of een toegetreden lid zijn bijdrage, verschuldigd voor één jaar, niet binnen de drie
maanden na opvraging heeft betaald, wordt hij zonder verdere verwittiging van het ledenregister geschrapt. De
nog openstaande rekeningen blijven aan de vereniging verschuldigd.
Artikel 12: Uitsluiting.
De uitsluiting van een lid moet voorgesteld worden door de raad van bestuur en uitgesproken worden door de
algemene vergadering met twee/derde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De uitsluiting van toegetreden leden valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. Het lid dat om welke
reden dan ook zijn hoedanigheid van lid verliest, kan geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging,
noch op de door hem afgestane voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van eventuele gestorte
bijdragen.
Artikel 13: Huishoudelijk reglement.
Alle leden van de vereniging dienen zich te gedragen naar de bepalingen van het huishoudelijk reglement, dat
door de raad van bestuur wordt opgesteld,
Hoofdstuk 3: Algemene Vergadering
Artikel 14: Samenstelling.
De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid door de persoon die hem
ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn statutaire bevoegdheden. Het secretariaat van de
algemene vergadering wordt waargenomen door de secretaris van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid
door een daartoe voor die gelegenheid door de algemene vergadering aangeduide persoon. Er mogen te allen

tijde personen worden uitgenodigd omwille van hun specifieke knowhow of vaardigheden om de algemene
vergadering bij te staan bij het nemen van beslissingen. Deze personen beschikken niet over enig stemrecht op
de algemene vergadering. De algemene vergadering moet ten minste éénmaal per jaar bijeenkomen in de loop
van de maand januari.
Artikel 15: Bevoegdheid.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a) het wijzigen van de statuten
b) het benoemen en afzetten van bestuurders,
c) het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging
wordt toegekend;
d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
e) het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekening die door de raad van bestuur zijn opgemaakt;
f) kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over het verlopen jaar.
g) het bepalen van de bedragen van de inkomgelden en lidgelden van de leden voor het lopende jaar.
h) het vrijwillig ontbinden van de vereniging.
i) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
j) alle punten die op de agenda staan en alle gevallen waarin deze statuten een beslissing van de algemene
vergadering vereisen.
Artikel 16: Bijeenroeping.
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van
de vereniging dit vereist, of wanneer ten minste één/vijfde van de leden het vraagt. De oproeping voor alle
algemene vergaderingen bevat de agenda en wordt gedaan bij middel van gewone post of elektronische weg in
de meest uitgebreide zin, ten minste acht dagen voor de vergadering, en wordt aan alle leden gericht.
Artikel 17: Stemrecht.
Op de algemene vergadering hebben alleen de leden stemrecht. Ieder lid heeft een gelijk stemrecht en de
besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de
gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Bij het nemen van de besluiten mag niet van de agenda
afgeweken worden. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige, uittredende of uitgesloten
leden. Elk lid kan slechts bij volmacht één ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 18: Statutenwijziging.

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.
Onthoudingen gelden niet als uitgebrachte stem. Ingeval op een eerste vergadering minder dan twee/derden
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig
kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met twee/derde meerderheid ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag evenwel niet worden gehouden
binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering. Voor een wijziging van het doel moet de hierboven
omschreven procedure worden gevolgd met dat verschil dat een wijziging van het doel slechts kan worden
aangenomen met een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Artikel 19: Buitengewone algemene vergaderingen.
Buiten de jaarlijkse algemene vergadering kan de raad van bestuur te allen tijde een buitengewone algemene
vergadering oproepen. De raad van bestuur is verplicht dit te doen op de schriftelijke aanvraag van ten minste
één/vijfde van de leden.
Artikel 20: Notulen.
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de
raad van bestuur of, bij diens afwezigheid en/of verhindering, door de secretaris van de raad van bestuur De
notulen worden bijgehouden in een daartoe bestemd register dat gehouden wordt op de zetel van de
vereniging. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende algemene vergadering. Alle uittreksels en
afschriften van de notulen worden geldig ondertekend en voor eensluidend verklaard door de voorzitter van de
raad van bestuur of, bij diens afwezigheid en/of verhindering, door de persoon die krachtens deze statuten ter
zijn vervanging werd aangeduid. De leden en de belanghebbende derden kunnen de beslissingen van de
algemene vergadering inkijken in het register dat bewaard wordt op de zetel van de vereniging overeenkomstig
de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 op de
openbaarmaking van akten en stukken van de verenigingen zonder winstoogmerk en van de private stichtingen.
Bij de benoeming van een commissaris die lid is van het instituut van bedrijfsrevisoren behouden de leden hun
recht op inzage, Indien de beslissing van aard is om derden aan te belangen, wordt zij bovendien in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
Hoofdstuk 4: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 21: Raad van bestuur.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste tien en maximum twintig
leden De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering, gekozen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en zijn te allen tijde

door de algemene vergadering met dezelfde meerderheden afzetbaar. Hun mandaat loopt voor een periode van
vier jaar. De bestuurders, die werden aangesteld in een tussentijds opengevallen bestuursfunctie, voltooien
slechts het bestuursmandaat van de bestuurders die zij opvolgden; De bestuurders zijn verantwoording
verschuldigd aan de algemene vergadering. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Indien de door de raad van bestuur gekozen Secretaris en/of penningmeester
verhinderd en/of afwezig mochten zijn, kan de raad van bestuur te allen tijde in hun vervanging voorzien. Bij
afwezigheid en/of verhindering van de voorzitter worden zijn functies, zoals deze hem bij deze statuten worden
toegekend, waargenomen door een lid van het directiecomité of door de bestuurder met de langste anciënniteit
in de raad van bestuur De raad van bestuur kan bovendien in zijn midden maximum twee ondervoorzitters
aanstellen. De voorzitter is belast met de bijeenroeping van de raad van bestuur en met de leiding van de
vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. De secretaris voert het secretariaat
van de vereniging en de penningmeester doet de boekhouding. Financiële verrichtingen zullen hetzij door de
penningmeester hetzij door de voorzitter worden verricht. De bestuurders oefenen hun mandaat uit
overeenkomstig de voorschriften bepaald in deze statuten. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur
gaat verloren indien dit lid zijn hoedanigheid van lid van de vereniging verliest. Deze hoedanigheid gaat eveneens
verloren door het verstrijken van de duur van de benoeming en door ontslag, al dan niet vrijwillig, uit de raad
van bestuur. Teneinde bij het vacant worden van het mandaat de continuiteit in de werking van de vereniging
te verzekeren, blijven de bestuurders hun mandaat behouden tot aan de eerstvolgende algemene vergadering
waarop zal worden overgegaan tot de aanduiding van een nieuwe bestuurder. Bij het openvallen van een
mandaat van bestuurder kunnen één of meerdere kandidaten aan de algemene vergadering voorgesteld
worden. Deze kandidaturen worden voorgedragen door de raad van bestuur, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
schriftelijke aanvraag van minstens 50 leden.
Artikel 22: Vergaderingen.
$ 1. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat bijeenkomt telkens wanneer dit vereist is in het belang van
de vereniging.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid
en/of verhindering, door de persoon die hem, ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn
statutaire bevoegdheden. leder lid van de raad van bestuur kan zich op de vergadering van de raad van bestuur
laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur. Hiertoe is een schriftelijke volmacht
vereist. leder lid van de raad van bestuur kan slechts één ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
Elk lid van de raad van bestuur beschikt over één stem.
$ 2. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de raad van bestuur een besluit neemt. De
bestuurder met het tegenstrijdige belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Deze procedure is niet van
toepassing op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die
op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
$ 3. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid en/of verhindering, door

de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in de uitoefening van zijn bevoegdheden. De raad van
bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien tenminste zes bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien dit quorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan op deze tweede vergadering rechtsgeldig een beslissing worden
genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve voor de aanvaarding van
nieuwe leden (zie artikel 9) Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een
onthouding wordt niet als stem aangerekend.
$ 4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid en/of verhindering, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen
van zijn statutaire bevoegdheden. De notulen worden ingeschreven in een daartoe bijzonder bestemd en op de
zetel van de vereniging gehouden register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig
ondertekend en voor eensluidend verklaard door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid
en/of verhindering, door de persoon die hem ingevolge deze statuten vervangt in het uitoefenen van zijn
statutaire bevoegdheden De leden kunnen de beslissingen van de raad van bestuur inkijken in het register dat
bewaard wordt op de zetel van de vereniging overeenkomstig de modaliteiten die worden vastgelegd in artikel
9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van de verenigingen
zonder winstoogmerk en van de private stichtingen. Bij de benoeming van een commissaris die lid is van het
instituut van bedrijfsrevisoren behouden de leden hun recht op inzage. Het inzagerecht geldt niet voor derden
Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging, vertegenwoordigt deze in en buiten rechte en beschikt
over alle bevoegdheden die niet door de wet of door deze statuten exclusief zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering. De raad van bestuur heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur,
daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van het personeel en het uitvaardigen
van huishoudelijke reglementen, met uitzondering van deze die de werking van de algemene vergadering
betreffen. De raad van bestuur heeft bovendien de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van daden
van beschikking. De raad van bestuur kan onder meer, zonder dat deze opsomming als exhaustief kan worden
beschouwd en ongeacht alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of uit de statuten: alle betalingen
doen en ontvangen en daarvan kwijting geven of eisen, alle inbewaargevingen doen of ontvangen, alle roerende
en onroerende goederen verwerven, ruilen of vervreemden, zelfs om niet, huur- en verhuurovereenkomsten
zonder beperking van duur afsluiten, evenals alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen,
dadingen, compromissen en arbitragebedingen, alle officiële en private subsidies, tegemoetkomingen, legaten
en schenkingen onder de levenden aanvaarden en ontvangen, leningen aangaan, borgstellingen doen en
aanvaarden, hypotheken en alle zakelijke waarborgen verlenen, afstand doen van alle rechten en
rechtsvorderingen, evenals opheffing en machtiging tot doorhaling verlenen, met of zonder kwijting van alle
inschrijvingen, beslag leggen en verzet doen. De raad van bestuur treedt op voor de vereniging als eiser of
verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen De raad van
bestuur staat in voor het bijhouden van een register van leden op de zetel van de vereniging waarin de naam,
voornamen en woonplaats van de leden worden opgenomen. Alle beslissingen betreffende toetreding,

uittreding of uitsluiting van leden of iedere andere reden waardoor de hoedanigheid van lid verloren gaat,
moeten door toedoen van de raad van bestuur worden bekendgemaakt in het register van leden binnen acht
dagen nadat hij kennis heeft gekregen van het verlies van de hoedanigheid van het lid.
Artikel 24: Vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, is de vereniging ten
aanzien van derden, zowel in als buiten rechte slechts rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de
voorzitter of door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, waarvan ten minste één lid is van het
directiecomité. Deze bestuurders, die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden
niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
Artikel 25: Directiecomité.
De raad van bestuur belast het directiecomité met het dagelijks bestuur van de vereniging bestaande uit de
voorzitter van de vereniging, de algemene directeur, de Secretaris, de penningmeester, één of meer
vertegenwoordigers van de verschillende comités. De oud-voorzitters en de ondervoorzitters zijn de raadgevers
van het directiecomité. Het directiecomité treedt op als college. Het directiecomité zal de personen benoemen
die individueel belast worden met het dagelijks bestuur. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie
plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan vier jaar, zij zijn herbenoembaar en het mandaat kan te allen tijde met
onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het
dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit onder hen moet leveren. Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag
aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzaak om onmiddellijk een beslissing te nemen, het optreden van de
raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. Het directiecomité is tevens bevoegd voor het
organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van het personeel, overeenkomsten afsluiten betreffende de
concessie met de uitbater van het clubhuis, alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijting geven of
eisen, en alle inbewaargevingen doen of ontvangen.
Artikel 26 : Vertegenwoordigers van de verschillende comités.
De raad van bestuur kiest onder de leden en toegetreden leden van de vereniging een aantal
vertegenwoordigers van de verschillende comités. Op verzoek van het directiecomité kunnen zij uitgenodigd
worden op een vergadering van het directiecomité. De duur van hun mandaat is vastgesteld op twee jaar. Zij
kunnen herkozen worden,
Artikel 27: Bijzondere mandatarissen.
De raad van bestuur, de bestuurder en/of personen die de vereniging vertegenwoordigen en het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen, elk handelend binnen de perken van hun bevoegdheden, bepaalde van deze

bevoegdheden opdragen aan bijzondere mandatarissen die al of niet lid zijn van de vereniging. Deze
aangestelden van de vereniging moeten hun bevoegdheid te allen tijde kunnen bewijzen aan de hand van een
volmacht De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 28: Aansprakelijkheid.
De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de
organen waardoor zij handelt Onverminderd artikel 26septies van de wet van 27 juni 1921 gaan de bestuurders
geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. De personen die
met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen
die de vereniging aangaat.
Hoofdstuk 5: Begrotingen - rekeningen - controle
Artikel 29: Jaarrekeningen.
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Ieder jaar stelt de raad van bestuur de rekeningen op en bereidt een voorstel van begroting voor en legt deze,
binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering De
jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen die daartoe worden bepaald in artikel 17 van de
wet van 27 juni 1921 en de uitvoeringsbesluiten. Na de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt
de algemene vergadering zicht uit over de kwijting van de bestuurders en, desgevallend, van de commissarissen.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening binnen dertig dagen na de goedkeuring neergelegd
wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel waar het verenigingsdossier van de vereniging gehouden
wordt, of indien dit vereist is door de wet, op de Nationale Bank van België. Het batig saldo van de balans behoort
aan de vereniging; het wordt in de reserve gestort.
Artikel 30: Commissarissen.
Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op
de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit oogpunt van de VZW-wet en de
statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut van
bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt dat het aantal commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Hoofdstuk 6: Ontbinding, vereffening
Artikel 31.
Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding, en van ontbinding van rechtswege, kan alleen de
algemene vergadering besluiten tot een ontbinding van de vereniging overeenkomstig de procedure bepaald in
de wet en in deze statuten. De vereniging zal in geen geval ontbonden worden door het overlijden, de ontbinding

of het uittreden van de leden voor zover het aantal leden hierdoor niet daalt tot minder dan drie. In geval van
een vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank één of meer
vereffenaars, Diegene die de vereffenaar(s) benoemt, bepaalt tevens hun bevoegdheden en de
vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 32.
In geval van ontbinding worden de roerende en onroerende activa na aanzuivering van de schulden
overgedragen aan een vereniging, die een gelijkaardig onbaatzuchtig doel nastreeft als deze vereniging. De
algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden welke vereniging het vereffeningsaldo zal
ontvangen. Bij ontstentenis van een beslissing van de algemene vergadering over de bestemming van het
vereffeningsaldo, wordt deze bestemming bepaald door de vereffenaar(s).
Artikel 33.
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de wet van 27 juni 1921, laatst gewijzigd bij
wet van 2 mei 2002 of de wetgeving die deze wet zou vervangen of wijzigen, de algemene wettelijke bepalingen,
het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake van toepassing
Goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 26/01/2008.
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