VILVODUIKERSCLUB vzw
Afgekort: V.V.D.C. vzw
Heldenplein 13
1800 Vilvoorde

STATUTEN
TITEL I.- Naam, zetel, doel en duur
Artikel 1.- De vereniging draagt de naam : “Vilvoduikersclub”, vereniging zonder winstgevend doel, afgekort :
“V.V.D.C.” vzw.
Artikel 2.- De vereniging is gevestigd te B-1800 VILVOORDE, Heldenplein 13. De overbrenging van de zetel
naar een andere lokaliteit maakt het voorwerp uit van een beslissing van de algemene vergadering en dient te
gebeuren bij wijziging van de statuten.
Het gerechterlijk arrondissement waaronder de VZW resorteert : Brussel.
Artikel 3.- De vereniging heeft tot doel, in alle maatschappelijke geledingen : het initiëren, het beoefenen en het
bevorderen van de watersport in al haar vormen, in het bijzonder de duiksport, alsook het inrichten van
allerhande manifestaties in verband met dit doel.
Zij is bevoegd alle roerende en onroerende goederen, die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in
eigendoms- of andere zakelijke rechten te verwerven.
Artikel 4.- De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II.- Leden, toelating, verplichtingen en uitsluiting
Artikel 5.- Het aantal effectieve leden is niet beperkt, doch mag niet minder bedragen dan acht.
Artikel 6.- De voorwaarden van toelating van leden zijn vastgesteld als volgt :
1. de volle leeftijd van veertien (14) jaar bereikt hebben op het ogenblik van toetreden;
2. de bepalingen, voorzien in reglement van inwendige orde en de onderrichtingen van de Raad van Bestuur en
het Dagelijks Bestuur aanvaarden;
3. voor duikers : jaarlijks een verklaring van medische geschiktheid voor het beoefenen van de duiksport conform
de vigerende normen van de federatie waarbij de vzw is aangesloten aan de Raad van Bestuur in casu de
secretaris voorleggen;
4. genieten van de volledige afwezigheid van verzet, uitgaande van de leden; dit gebeurlijk verzet moet
schriftelijk en gemotiveerd aan de algemene vergadering worden voorgelegd;
5. aangenomen worden door de Raad van Bestuur:
Een aanvraag tot lidmaatschap dient bij de Raad van Bestuur te worden ingediend op het daartoe geëigende
document dat op eenvoudig verzoek bij de secretaris wordt bekomen. Het lidmaatschap is beperkt tot een
kalenderjaar en het verloopt van rechtswege op 31 december van het betrokken jaar. Een vernieuwing van het
lidmaatschap dient op een zelfde wijze te gebeuren, echter met dien verstande dat de schriftelijke vraag met
hetzelfde voornoemde document de Raad van Bestuur moet bereikt hebben voor het verval van het
lidmaatschap. De aanvraag voor vernieuwing dient te gebeuren tussen 1 september en 31 december van het
jaar dat vooraf gaat aan de vernieuwing.
6. het kandidaat-lid moet bij zijn intrede een lidgeld betalen;
7. bij uitsluiting wordt het lidgeld terugbetaald onder volgende formule : het jaarlidgeld, min de gebeurlijke reeds
betaalde bijdrage aan Nelos, te delen door het getal veertig (gemiddeld aantal lessen per jaar) en te
vermenigvuldigen met het aantal resterende lessen van dat jaar;
8. de Raad van Bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden, vervat in het reglement van inwendige orde,
ook andere personen als ereleden, steunende of beschermende leden tot de vereniging toelaten; deze
behoren tot de toegetreden leden
Een kopie van het ledenregister wordt conform de vzw wetgeving neergelegd.
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Artikel 7.- De bijdragen zijn maximaal als volgt vastgesteld :
Een jaarlijks lidgeld betaalbaar volgens het reglement van inwendige orde. Met dit lidgeld worden o.m. de
verzekeringspremies, de administratieve onkosten, de aansluiting bij de federatie en/of aanverwante
sportverenigingen alsook het onderhoud en het verbruik van het materieel betaald.
Het saldo der bedragen zal aangewend worden tot het vormen van een kapitaal voor de aankoop van materieel
en alle nevenuitrustingen in functie van het maatschappelijk doel, alsmede voor de werking van de vzw. Deze
bijdragen zijn niet terug-eisbaar, tenzij bij niet-aanneming zoals bepaald in artikel 6.
Het bedrag van de bijdragen wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
Artikel 8.- Elk lid kan te allen tijde, mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden, doch
niet voor de opeisbaar geworden bijdragen, zoals gesteld in artikel 7, zijn betaald.
Het ontslag dient per brief of per mail aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met tweederde meerderheid
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en nadat het lid is gehoord.
Opgave van redenen is niet vereist.
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde in geval het lid overlijdt of definitief duikonbekwaam wordt
verklaard en eveneens zodra het lid aan de hierboven onder artikel 6 gestelde vereisten niet langer voldoet.
Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid kunnen nooit aanspraak maken op
het vermogen van de vereniging noch teruggave van gestorte bijdrage, van opbrengsten of andere prestaties
vorderen.

TITEL III.- Raad van Bestuur
Artikel 9.- De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, leden van de vereniging, en bestaat aldus
uit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

een voorzitter;
een ondervoorzitter;
een penningmeester;
een secretaris;
een activiteitenverantwoordelijke;
een materiaalmeester;
een adjunct-materiaalmeester.
een lokaalverantwoordelijke
een public relations verantwoordelijke

De Raad van Bestuur kan de samenstelling wijzigen, met deze verstande dat het voorgeschreven minimum
aantal volgens de wetgeving betreffende de VZW’s dient te worden gerespecteerd.
Zij worden benoemd en hun mandaat kan herroepen worden door de algemene vergadering.
Het mandaat duurt twee jaar.
Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag of afzetting.
Zij zijn steeds herkiesbaar.
De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en van de gevolmachtigden
worden als deel uitmakend van een administratief dossier conform de VZW wetgeving neergelegd.
Elke medebeheerder, aangeduid om tussentijds een opengevallen functie uit te oefenen, is hiermee slechts
belast voor de resterende duur van zijn eigen mandaat.
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Tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt de duikschoolverantwoordelijke verzocht aanwezig te
zijn voor verslag en advies over de duikscholing. Hij kan zich laten afvaardigen door een lid van de commissie
van lesgevers, indien hij weerhouden is.

Artikel 10.- De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
De raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming,
ontslag en bezoldiging van personeel en het uitvaardigen van een reglement van inwendige orde. De raad is
bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen, die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de
vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hen gegeven opdracht en tot de in hun bestuur
bedreven fouten.
Artikel 11.- De raad duidt onder zijn leden twee afgevaardigde-bestuurders aan, namelijk de voorzitter en de
secretaris.
De voorzitter wordt belast met het dagelijks bestuur en tekent namens de vereniging alle kwitanties en
ontvangstbewijzen ten aanzien van instanties, post, bank, spaarkas en dergelijke meer.
De secretaris verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling.
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen is de vereniging
slechts gebonden door de handtekening van beide afgevaardigde-bestuurders. Voor andere handelingen kan met
de handtekening van één bestuurder worden volstaan. Deze laatste heeft echter de plicht op de eerstkomende
vergadering van de Raad van Bestuur melding te maken van zijn handeling, dewelke dient ingeschreven te
worden in de notulen.
Artikel 12.- De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; echter dienen ten minste de helft van de
bestuursleden aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ter goedkeuring in de eerstvolgende
vergadering voorgelegd aan alle bestuurders.

TITEL IV.- Algemene vergadering
Artikel 13.- De algemene vergadering vertegenwoordigt al de effectieve leden; haar besluiten verbinden
evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen en te bekrachtigen, die de vereniging
aanbelangen, met uitsluiting van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur, zoals deze zijn bepaald in de
huidige statuten.
Artikel 14.- De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of
het belang van de vereniging zulks vereist.
Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en de
begroting en van het beleid van de bestuurders.
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De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als ten minste één
vijfde van de effectieve leden daarom verzoeken, en wel binnen één maand na het indienen van zulk verzoek bij
de raad.
Al de effectieve leden en toegetreden leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de
vergadering. Dit geschiedt bij gewone brief of per mail.
Steeds wordt de agenda vermeld.
De vergaderingen hebben plaats in de zetel of op de plaats die in de oproeping is vermeld.
Artikel 15.- De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter.
De voorzitter duidt een stemopnemer aan.
Al de effectieve leden beschikken in de vergadering over één stem.
Elk lid kan zich – bij afwezigheid – op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van
een schriftelijke volmacht. Elke volmachtgever kan slechts één volmachthebber aanstellen.
De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig worden gestemd.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste één twintigste van het totaal aantal effectieve
leden, zoals dit blijkt uit het laatste neergelegde ledenregister, moet op de agenda worden geplaatst.
Artikel 16.- De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, hoe groot het aantal
aanwezigen ook zij.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
Over het wijzigen van de statuten kan slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt
en mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derde van de effectieve leden.
Tot de ontbinding van de vereniging en het uitsluiten van een effectief lid kan slechts besloten worden met twee
derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Indien aan de vereiste twee derde niet wordt voldaan inzake aanwezigheid of vertegenwoordiging van de
effectieve leden wordt door de Raad van Bestuur een nieuwe bijzondere algemene vergadering vastgesteld, met
oproeping van de leden volgens de huidige statuten, met dezelfde agenda. Tijdens deze tweede bijzondere
algemene vergadering is een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derde van de effectieve leden niet
meer vereist. De besluiten kunnen op dat ogenblik met een gewone meerderheid worden genomen.
Voor alle na te komen regelingen die niet worden behandeld in dit artikel wordt verwezen naar de vigerende
wetgeving.
Artikel 17.- De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder ter zetel van de
vereniging, of door de Raad van Bestuur aangeduide locatie, bijgehouden register en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.
Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en kunnen op eenvoudig
verzoek aan de Raad van Bestuur worden bekomen.

TITEL V.- Begrotingen en rekeningen
Artikel 18.- Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalender jaar.
Met het eindigen van elk boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar
afgesloten, de inventaris en de balans alsmede de begroting voor het volgend jaar opgemaakt.
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Zij worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan
de leden worden uitgekeerd.
De rekeningen en begrotingen worden tijdens de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden.
De algemene vergadering kan één of meer commissarissen voor de rekeningen aanstellen. Deze brengen
eveneens verslag uit op de jaarvergadering. De Raad van Bestuur regelt de wijze waarop de commissarissen de
controle kunnen uitvoeren.

TITEL VI.- Ontbinding en vereffening
Artikel 19.- De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid.
De vereniging kan voor het verstrijken van haar termijn ontbonden worden door het besluit van de algemene
vergadering overeenkomstig het in artikel 16 van deze statuten bepaalde, of door gerechtelijke beslissing.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de
rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de
schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.

TITEL VII.- Slotbepaling
Artikel 20.- Voor alles waarin onderhavige statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt verwezen naar de wet van
op de verenigingen zonder winstgevend doel.
Vastgesteld bij algemene vergadering van 20 maart 2018, met 43 stemmen, waarvan 12 met volmacht, voor,
geen onthoudingen en geen stemmen tegen op een totaal van 50 effectieve leden.

De Raad van Bestuur,

(g) Chris SEGAERT
lokaalverantwoordelijke

/

(g) Johnny ADAM
materiaalmeester

/
adjunct-materiaalmeester

(g) Jan VAN DER STEEN
penningmeester

(g) Katuska MALBRANCKE
ondervoorzitter en PR verantwoordelijke

(g) Mireille VERBOVEN
secretaris

(g) Eddy VAN EYCKEN
voorzitter
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