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NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering van 11 februari 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te
vervangen door onderstaande tekst.

ARTIKEL 1 – De vereniging
1.1 Juridische vorm
De vereniging is opgericht in de vorm van een entiteit met een juridische persoonlijkheid, en meer bepaald, onder de
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna genaamd “VZW”), conform aan de wet van 27 juni 1921,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 et de wet van 22 december
2003 (hierna genaamd “wet over VZW’s en stichtingen”). en latere wetswijzigingen.
1.2 Benaming
De vereniging draagt de naam: Belgische Vrije Vlucht Federatie - Fédération Belge de Vol Libre, afgekort: BVVF-FBVL
1.3 Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te Montoyerstraat 1 bus 6, 1000 Brussel en is gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals
vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.
1.4 Duurtijd
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 2 – Doel en activiteiten
2.1 Doel
De vereniging heeft tot doel het verenigen van alle personen die de Vrije Vlucht-sport beoefenen.
2.2 Activiteiten
De VZW mag alle activiteiten verrichten en alle daden stellen met het oog op de verspreiding, het onderricht, het
reglementeren en het organiseren van de beoefening der Vrije Vlucht-sport.
De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de
opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Elke inmenging van de vereniging in politieke, religieuze, filosofische of taalgebonden problemen is verboden.

ARTIKEL 3 - Leden
3.1 Toegetreden leden
Iedere fysieke en morele persoon of organisatie die de doelen van de VZW ondersteunt en in orde is met het lidgeld, is
toegetreden lid van de VZW.

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze huidige statuten bepaald zijn en zijn enkel
aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan, met respect van de regels die op haar van toepassing zijn, ook andere personen aanvaarden
als erelid, beschermend lid, steunend of adviserend lid. Deze worden beschouwd als toegetreden leden en hun rechten
en plichten zullen vermeld worden in een reglement van inwendige orde.
3.2 Effectieve leden
De VZW moet tenminste 7 effectieve leden tellen maar het maximum aantal is onbeperkt.
Iedere persoon die sedert 12 maanden lid is van de VZW, kan effectief lid worden in het kalenderjaar dat volgt op de
datum van de betaling van zijn eerste lidgeld door zijn kandidatuur schriftelijk of per e-mail te richten aan de voorzitter
van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal zich uitspreken over de aanvaarding van de kandidaten als effectief
lid op een welbepaald moment van het jaar, waarbij alle kandidaturen gegroepeerd worden. Een effectief lid dat na
maximaal 3 jaar afwezigheid terugkeert, is automatisch weer effectief lid, na betaling van zijn lidgeld.
De effectieve leden hebben alle rechten en plichten die bepaald worden in de wet over Vzw’s en stichtingen en in deze
statuten, met inbegrip van stemrecht op de Algemene Vergadering. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het
huishoudelijk reglement.
3.3 Lidgeld
Personen die toegetreden lid wensen te worden, kunnen dit door het jaarlijkse lidgeld te betalen. Effectieve leden
dienen eveneens het vermelde lidgeld te betalen. Dit lidgeld mag niet hoger liggen dan 1000 Euro.
Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering.
3.4 Ontslag
De effectieve en toegetreden leden zijn vrij om zich te allen tijde terug te trekken uit de VZW door hun ontslag schriftelijk
te richten aan de Raad van Bestuur. Ieder effectief of toegetreden lid dat zijn lidgeld niet betaalt, wordt beschouwd als
ontslagnemend één maand na de betalingsherinnering die hem per brief of per e-mail wordt opgestuurd.
3.5 Schorsing van effectief lidmaatschap
Effectieve leden die meer dan drie opeenvolgende jaren niet deelnemen aan de Algemene Vergadering zullen
automatisch toegetreden lid worden vanaf het kalenderjaar volgend op deze drie jaren.
3.6 Uitsluiting van een lid
De uitsluiting van een effectief lid kan enkel gebeuren door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van
stemmen. De uitsluiting van een effectief lid moet eveneens verschijnen op de dagorde en het lid in kwestie moet
uitgenodigd worden om zijn verdediging te kunnen opnemen.
De uitsluiting van een toegetreden lid kan gebeuren door de raad van bestuur met een eenvoudige meerderheid. De
raad van bestuur kan, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering, leden die zich schuldig gemaakt
zouden hebben aan ernstige inbreuken op de statuten, op het huishoudelijk reglement of aan wetten, schorsen van de
activiteiten van de vereniging.

3.7 Activa van de VZW
Geen enkel lid kan aanspraak maken of om het even welk recht doen gelden op de activa van de VZW wegens zijn
eenvoudige hoedanigheid als lid. Deze uitsluiting van rechten geldt te allen tijde: tijdens de periode waarin de
betrokkene lid is, op het moment dat deze hoedanigheid ophoudt te bestaan voor om het even welke reden, bij
ontbinding van de VZW, enz.
Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid,
hebben geen ekel recht op de resterende gelden (sociaal fonds). Ze kunnen noch bankuittreksels, noch de inventaris,
noch de terugbetaling van de gestorte lidgelden, gedane schenkingen of investeringen opeisen of terugvragen.

ARTIKEL 4 – De Algemene Vergadering
4.1 De Algemene Vergadering
De algemene vergadering is uitsluitend samengesteld uit effectieve leden.
4.2 Waarnemers
Waarnemers, zoals gerechtsdeurwaarders, kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en eventueel ook het woord
e
richten tot de Algemene Vergadering, dit op uitnodiging van de Raad van Bestuur of 1/5 van alle effectieve leden.
4.3 Genodigden en toegetreden leden
Genodigden en toegetreden leden kunnen de vergadering bijwonen indien uitgenodigd door de voorzitter. Zij kunnen
het woord richten tot de vergadering mits toelating van de voorzitter.
4.4 Bevoegdheden
De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de VZW.
Zij beschikt over de macht expliciet toegekend door de wet en deze statuten.
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering behelzen het recht om:
1. de statuten te wijzigen;
2. leden van de Raad van Bestuur te benoemen en af te zetten;
3. bestuurders, verificateurs, jaarrekening-verificateurs en liquidateurs te benoemen en af te zetten;
4. leden uit te sluiten;
5. de jaarrekeningen en budgetten goed te keuren;
6. kwijting te geven aan bestuurders, , jaarrekening-verificateurs en in geval van een vrijwillige ontbinding, aan
liquidateurs.
7. het reglement van inwendige orde en de wijzigingen eraan goed te keuren;
8. de VZW te ontbinden of omvormen volgens de wettelijke en statutaire bepalingen wat dit betreft;
9. de bestemming van de activa in geval van ontbinding van de VZW;
10. zij kan een juridische actie ondernemen tegen elk lid van de VZW, elke bestuurder, elke commissaris, elke
persoon die gemachtigd is de VZW te vertegenwoordigen of elke mandataris die aangeduid werd door de
Algemene Vergadering;
11. elke andere bevoegdheid die voortvloeit uit de wet of deze statuten.
4.5 Organisatie van de Algemene Vergadering
De gewone jaarlijkse Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen in het semester dat volgt op de
afsluiting der jaarrekeningen.
De Algemene Vergadering wordt geldig samengeroepen door de Raad van Bestuur iedere keer dat dit noodzakelijk is
voor de VZW. De oproepingen voor de Algemene Vergadering, die de datum, het uur en de plaats van de vergadering
bevatten, vermeldt de dagorde die door de Raad van Bestuur werd bepaald. Deze oproeping wordt publiek gemaakt
door de communicatiemiddelen van de VZW (e-mail, magazine Fly!, internetsite, Facebookpagina, forum…) ten laatste
15 werkdagen voor de vergadering.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan ten allen tijde georganiseerd worden, door beslissing van de Raad van
Bestuur, ofwel op haar vraag, ofwel op vraag, per aangetekende brief, van één vijfde van alle effectieve leden, die

daadwerkelijk ondertekend werd door alle vragers en waarin alle gewenste dagordepunten worden vermeld, voor zover
deze niet strijdig zijn met de wet of deze statuten.
In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen binnen 21
werkdagen na het verzoek en deze te organiseren binnen de 40 werkdagen met vermelding van de gevraagde
dagordepunten.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet
eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en
tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
4.6 Quorum en stemming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig
is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de aanwezige ondervoorzitters.
Alle effectieve leden hebben een gelijke stem op de Algemene Vergadering. Leden die niet aanwezig kunnen zijn,
kunnen zich door andere leden laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal
aanwezige en geldig vertegenwoordigde leden. In geval van gelijkheid van geldige stemmen (staking van stemmen) is
de stem van de voorzitter, of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit, bepalend. Onthoudingen, blanco
stemmen en ongeldige stemmen worden in deze telling niet meegerekend.
De beslissingen van de Algemene Vergadering zullen opgenomen worden in een proces-verbaal, dat bewaard wordt in
een register van proces-verbalen dat geconsulteerd kan worden door de effectieve leden, die hun consultatierecht
zullen uitoefenen conform de modaliteiten die bepaald werden in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003. Derden die
kennis wensen te nemen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, kunnen een vraag hiertoe indienen bij de
Raad van Bestuur, die soeverein kan toestemmen of weigeren en dit zonder enige motivatie.
4.7 Wijziging van de statuten
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en
indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig
besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag
niet binnen de 15 werkdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is
bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede
algemene vergadering.
4.8 Wijziging van het maatschappelijk doel
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 e van de stemmen worden
besloten.

ARTIKEL 5 – Bestuur en vertegenwoordiging
5.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur
De VZW wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste zes en ten hoogste twaalf bestuurders die
effectief lid zijn van de VZW. Als de Algemene Vergadering slechts bestaat uit het wettelijke minimum van zeven
effectieve leden, dan bestaat de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders. In ieder geval moet het aantal
bestuurders steeds kleiner zijn dan het aantal effectieve leden.
De bestuurders worden, na een oproep tot kandidaturen, benoemd door de algemene vergadering met een eenvoudige
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Het mandaat van bestuurder, die steeds afzetbaar is door de Algemene Vergadering, is 3 jaar en eindigt bij het afsluiten
van de jaarlijkse algemene vergadering. Ontslagnemende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Elk jaar kiest de Raad van Bestuur voor de duur van een jaar onder de leden van de raad een Voorzitter, één of
meerdere Ondervoorzitters, alsook elke functie die noodzakelijk is voor de goede werking van de VZW.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur mag maximaal 6 mandaten volbrengen wat overeenkomt met een tijdspanne
van maximum 6 jaar.

Eénzelfde bestuurder mag aangeduid worden voor meerdere functies. De benoeming zal gebeuren door de Raad van
Bestuur met eenvoudige meerderheid, die slechts geldig kan beslissen indien de meerderheid van de raadsleden
aanwezig is.
5.2 Bevoegdheden van de bestuurders
De Raad van Bestuur beheert de VZW en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
De Raad van Bestuur heeft de breedst mogelijke bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de VZW, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van de leden van het personeel van de
VZW en bepaalt hun bezoldigingen.
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig en nuttig acht.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De
beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.
5.3 Einde van het mandaat en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat, door overlijden of (in voorkomend geval) door wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de
Algemene Vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat
onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit
geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. In dit
geval is de ontslagnemende bestuurder gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.
5.4 Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslagingen, beslissingen
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter zo vaak als de belangen van de VZW dit vereisen, alsook
op vraag van de secretaris of van twee bestuurders.
De oproepingen voor de raad van bestuur moeten per brief of per e-mail verstuurd worden door de voorzitter of twee
bestuurders. Indien alle bestuurders hun mandaat geven, zal de samenroeping via andere communicatiekanalen
kunnen verlopen.
De vergaderingen van de Raad worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de
vergadering voorgezeten door de of één van de ondervoorzitters of door een door de Voorzitter aangeduide bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de VZW of op iedere ander plaats in België,
aangeduid in de oproeping.
De Raad van Bestuur mag slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de helft van zijn leden aanwezig is. De

beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de
voorzitter of van de bestuurder die de vergadering voorzit doorslaggevend zijn.
Een proces-verbaal van de vergaderingen zal opgemaakt en bewaard worden in een daarvoor voorzien register, dat
geconsulteerd kan worden door de effectieve leden, die hun consultatierecht zullen uitoefenen conform de modaliteiten
die bepaald werden in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003.
5.5 Interne administratie - beperkingen
De Raad van Bestuur heeft de breedst mogelijke bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de VZW, met
uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,
conform artikel 13 en 13 bis van de wet over Vzw’s en stichtingen.
Zonder verzaking aan de verplichtingen die een collegiaal bestuur inhouden, met name overleg en controle, mogen de
bestuurders de administratieve taken verdelen.
De Raad van Bestuur kan zijn administratieve bevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden die geen lid is van
de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat dit delegeren niet indruist tegen de algemene politiek van de VZW of de
competentie van de Raad van Bestuur.
5.6 Machtiging tot externe vertegenwoordiging
Conform de wet over VZW’s en stichtingen, kan de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en
taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die
al dan niet lid is van de VZW. Indien ze met meerderen zijn, handelen ze individueel.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die
hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die
hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door
de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
worden van de betrokkene.
5.7 Publicatieverplichting
De benoeming en beëindiging van de functies van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen die
gemachtigd zijn om de VZW te vertegenwoordigen worden geacteerd door neerlegging in het dossier van de VZW aan
de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 6 – Dagelijks bestuur
Het dagelijks intern bestuur van de VZW, alsook de externe vertegenwoordiging voor wat betreft dit dagelijks bestuur,
kunnen door de Raad van Bestuur gedelegeerd worden aan een persoon die niet zetelt in de Raad en die benoemd
wordt als algemeen secretaris van de federatie. Deze zal de lopende zaken en de dagelijkse correspondentie
behandelen die geen tussenkomst van de Raad benodigen.
De Raad van Bestuur kan eveneens de algemeen secretaris delegeren om specifieke missies te volbrengen, die
bepaald zullen worden tijdens vergaderingen.
Bij gebrek aan een wettelijke definitie van de notie dagelijks bestuur, worden beschouwd als handelingen van dagelijks
bestuur, alle operaties die dagelijks uitgevoerd moeten worden om de normale werking van de VZW te verzekeren en
die, wegens hun lager belang of de noodzaak om een prompte beslissing te nemen, de tussenkomst van de Raad niet
noodzakelijk of wenselijk maken, op voorwaarde dat de voor deze handelingen voorziene betalingen niet hoger liggen
dan 500 €.
De inhoud van de taken van de algemeen secretaris worden in de Raad van Bestuur door eenvoudige meerderheid van
de aanwezige stemmen beslist en kunnen eveneens door een eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen
gewijzigd worden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de Voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit

doorslaggevend. Na goedkeuring door de raad worden deze taken duidelijk omschreven in de job omschrijving van de
algemeen secretaris. Zij vermelden zijn verplichtingen, zijn taken, en termijnen waarin bepaalde taken moeten worden
uitgevoerd. In deze omschrijving worden ook de uitzonderingen op de limieten van de toegelaten betalingen vermeld.
Deze job omschrijving is een officieel document en wordt ondertekend door de voorzitter en de algemeen secretaris.
De benoeming en beëindiging van de functies van de personen die belast worden met het dagelijks bestuur worden
geacteerd door neerlegging in het dossier van de VZW aan de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze stukken moeten in ieder geval aantonen of de personen die de VZW
vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur, de VZW elk afzonderlijk, tezamen of als een college verbinden, en
preciseert de grootte van hun bevoegdheden.
Het eind van het mandaat van de persoon aan wie het dagelijks bestuur gedelegeerd werd, of van de algemeen
secretaris, kan plaats hebben:
a) Vrijwillig door de gedelegeerde zelf door zijn ontslag schriftelijk aan te bieden aan de Raad van Bestuur;
b) door afzetting door de Raad van Bestuur met eenvoudige meerderheid van stemmen, die slechts geldig zal
beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Deze beslissing van de Raad van Bestuur zal
echter binnen de zeven kalenderdagen per aangetekende brief aan de betrokken persoon moeten worden
betekend.

ARTIKEL 7 – Verantwoordelijkheid van de bestuurder en van de voor het dagelijks bestuur
gedelegeerde persoon
De bestuurders en de personen die gedelegeerd werden voor het dagelijks bestuur, zijn niet persoonlijk gebonden door
de verbintenissen die door de VZW aangegaan worden.
Jegens de VZW en derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de volbrenging van hun missie, conform de
algemene wetten, de voorzieningen van de wet over VZW’s en stichtingen. Ze zijn overigens wel verantwoordelijk voor
de gebreken van hun (dagelijks) bestuur.

ARTIKEL 8 – Financiering en boekhouding
8.1 Financiering
De VZW zal gefinancierd worden, onder andere, door subsidies, toelagen, giften, lidgelden, donaties, legaten en andere
testamentaire en laatste wilsbeschikkingen, bekomen om zowel de algemene als de specifieke doelen van de VZW te
ondersteunen.
De VZW mag overigens fondsen heffen op alle andere wettelijke manieren.
8.2 Boekhouding
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar
voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
De voor de uitvoering van hun mandaat gedane uitgaven van de bestuurders worden vergoed.

ARTIKEL 9 - Controle door een commissaris
Zolang de VZW voor het laatste afgesloten boekjaar, de bedragen bedoeld in artikel 17, § 5 van de wet op de Vzw’s en
de stichtingen, niet overschrijdt, is ze niet gehouden aan het benoemen van een rekeningcommissaris.
Zodra de VZW de grensbedragen overschrijdt, wordt de controle van de financiële situatie, van de jaarrekeningen en
van de operaties die erin moeten verschijnen, toevertrouwd aan een commissaris, die door de Algemene Vergadering

moet worden benoemd onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor een periode van 3 jaren. De
vergoeding van de commissaris wordt eveneens bepaald door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 10 - Ontbinding
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering
vermeld worden, conform artikel 4.7 van deze statuten.

In het geval dat er geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan moet
een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, voor zover er een 4/5e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden akkoord
gevonden wordt om de VZW vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
In alle gevallen van vrijwillige of juridische ontbinding, zullen de activa, na aanzuivering van de passiva, worden
overgedragen aan één of meerder Vzw’s met een gelijkaardige doelstelling, of, bij ontstentenis van dergelijke Vzw’s,
aan één of meerdere sportfederaties, aangeduid door de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 – Diverse bepalingen
Alles wat in deze statuten niet is voorzien wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 over Vzw’s, gewijzigd door de
wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en de wet van 22 december 2003,

Opgesteld en goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 11 februari 2017.

Te Dilbeek,

