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STATUTEN EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE VERENIGING
ZONDER WINSTGEVEND DOEL

De Koninklijke Katholieke Turnkring « Deugd en Volharding » werd gesticht op 26
november 1920.
De vereniging nam het statuut van “Vereniging zonder winstgevend doel” aan bij notariële
akte voor Mr. Ludovic Van der Auwera, notaris ter standplaats Mortsel, in dato 12 oktober
1961.
De statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 1961 onder
nr. 4052.
Op 20 november 1983 werd de naam van de vereniging gewijzigd in “Katholieke Multisportvereniging Deugd en Volharding”.

Nota: De reglementen van inwendige orde van de aangesloten verenigingen worden
bijgevoegd als bijlage en vormen er een eenheid mee.

TITEL I: NAAM, ZETEL, DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstgevend doel “Koninklijke Katholieke Turnkring Deugd en
Volharding” zet haar werking voort onder de naam van: “Katholieke Multi-Sportvereniging
Deugd en Volharding – Mortsel” v.z.w.
ARTIKEL 2
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Armand Segerslei 46, 2640 Mortsel gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
ARTIKEL 3
De vereniging is voor onbeperkte tijd opgericht. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL II : DOEL – MIDDELEN
ARTIKEL 4
De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen en behartigen van de lichamelijke, culturele
en geestelijke ontwikkeling in het algemeen en meer bepaald deze van haar leden. Ze zal ook
de algemene coördinatie waarnemen tussen de diverse aangesloten verenigingen. Ze zal deze
doelstellingen benaderen vanuit een christelijke katholieke visie en ze zal zich als vereniging
onthouden van elke vorm van partijpolitiek.
4a :
Wijziging aan één der doeleinden kan eerst dan geschieden wanneer op een daartoe
bijeengeroepen Algemene Vergadering van de deelgenoten vier vijfde van de aanwezige deel
genoten deze wijziging goedkeuren (art. 8 van de wet van 16 januari 2003)
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4b :
De vereniging richt in en verleent haar medewerking aan wedstrijden, feestelijkheden en
plechtigheden binnen de grenzen van haar doelstellingen, hetzij in haar geheel, hetzij
met een aangesloten vereniging, hetzij met een afvaardiging.
4c :
De aangesloten verenigingen moeten lid zijn van de respectievelijke gewestelijke,
provinciale, federale en nationale bonden van dezelfde strekkingen. Nieuwe of noodzakelijke
aansluitingen bij andere organismen zullen voorgelegd worden aan de Algemene
Vergadering der deelgenoten en goedgekeurd bij een meerderheid van twee derden van de
stemmen der aanwezige deelgenoten.

ARTIKEL 5
De vereniging kan onroerende goederen bezitten, hetzij in eigendom, hetzij in vruchtgebruik,
die nodig zijn om haar doel te bereiken.
TITEL III : DEELGENOTEN – AANNEMING – ONTSLAG – VERPLICHTINGEN
ARTIKEL 6
Het aantal deelgenoten is onbeperkt maar moet ten minste DRIE BEDRAGEN. De eerste
deelgenoten zijn de stemgerechtigde leden van de vroegere feitelijke vereniging die bij
algemeen akkoord door stemming op de statutaire vergadering van elf november
negentienhonderd zestig de verschijners mandateerden om in hun naam de vereniging zonder
winstgevend doel te stichten.
Nota: De lijst van de eerste deelgenoten, waarvan hoger sprake, werd neergelegd op de
Griffie der Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 23 november 1961
“De verschijners” zijn de stichters, door hogervermelde Algemene Vergadering
gemandateerd die voor de notaris verschenen bij het verlijden van de akte.
Deze zijn:
Frans PEPERMANS
Emiel-Lodewijk-Maria TRUYTS
Joseph-Jan-Constant-Hubert DE SMET
Renatus-Maria-Cornelius WALGRAEVE
Alphonsus-Jacobus-Catharina JANSSENS
Eduardus-Franciscus BAETENS
Henricus-Joannes VERMEULEN
Joannes-Ferdinandus VAN DEN BUYS
Florentinus-Petus-Antonius VAN SAN
Jospehus-Joannes VAN SAN
ARTIKEL 7
De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe deelgenoten.
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ARTIKEL 8
Om als deelgenoot te worden aanvaard moet men achttien jaar geworden zijn en minstens zes
maanden lid zijn van één der aangesloten verenigingen. De raad van bestuur kan aangesloten
leden aanvaarden. Deze zijn geen deelgenoten. Hun rechten en plichten worden door een
reglement van inwendige orde bepaald.
Een reglement van inwendige orde wordt door de aangesloten verenigingen opgesteld naar
eigen geaardheid en noodwendigheid en gaat slechts in voege nadat de raad van bestuur dit
heeft goedgekeurd.
8 a:
De leden van de aangesloten verenigingen zijn lid van de V.Z.W. Indien ze deelgenoot
wensen te worden hebben ze een schriftelijk verzoek neer te leggen bij de secretaris van
de raad van bestuur. De raad van bestuur is verplicht aan dit verzoek aandacht te schenken
en zal, na te hebben onderzocht of de morele geschiktheid, de inzet en de plichtsvervulling van
de kandidaat voldoende waarborgen biedt, dit verzoek inwilligen of verwerpen.
8b :
De vereniging kan zelf verenigingen oprichten of bestaande feitelijke verenigingen
opnemen. Al deze verenigingen worden dan aangesloten verenigingen van de V.Z.W.,
wat impliceert dat hun benaming ten allen tijde eigendom blijft van de V.Z.W.
8c :
Bij ontstentenis van een reglement van inwendige orde onderschrijft de aangesloten
vereniging het overeenstemmende reglement opgesteld door de v.z.w.
ARTIKEL 9
De ontslagnemingen en uitsluitingen van deelgenoten geschieden op de wijze door artikel 12
van de wet bepaald.
Nota:
Artikel 12 van de wet van 16 januari 2003 luidt:
Aan elke deelgenoot van een vereniging zonder winstgevend doel staat het vrij uit de
vereniging te treden door het indienen van zijn ontslag bij de bestuurders. Elk lid dat de door
hem verschuldigde bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
De uitsluiting van een deelgenoot kan slechts door de Algemene Vergadering en met een
meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De deelgenoot die
ontslag neemt of wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan
niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen.
9a :
De raad van bestuur heeft het recht omwille van ernstige redenen een schorsing tot deelname
aan het actieve leven van de vereniging toe te passen tot maximum één jaar. Zou deze
schorsing uit noodzaak langer duren, dan moet de geschorste deelgenoot voor ontslag
aan de Algemene Vergadering worden voorgedragen.
9b:
Tijdens de schorsing blijven de deelgenoten onder de bevoegdheid van de raad van bestuur,
die steeds kan handelen zonder beroep.
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9c:
Deelgenoten die twee opeenvolgende Algemene Vergaderingen onwettig afwezig zijn
zullen als ontslagnemend worden beschouwd. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering
kan over hun uitsluiting gestemd worden. Worden beschouwd als ‘onwettig afwezig’ zij
die fysisch afwezig zijn zonder zich te laten vertegenwoordigen door een ander deelgenoot
en dit door middel van een gehandtekende volmacht. Elke deelgenoot mag slechts vier
opeenvolgende Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd zijn door een volmachtdrager.
Bij het overschrijden van dit aantal worden zij eveneens als ontslagnemend beschouwd en
zal dezelfde procedure gevolgd worden als hierboven vermeld.
ARTIKEL 10
De interdictie van een deelgenoot brengt van rechtswege zijn uitsluiting uit de vennootschap
mee.
ARTIKEL 11
De ontslaggevende, uitgesloten of wegens interdictie uittredende deelgenoten, evenals de
erfgenamen van de overleden deelgenoot hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van
de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen gestort door hen of door hun
lastgevers, niet terugeisen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch
plaatsen van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.
ARTIKEL 12
De financiële verplichtingen van elke deelgenoot zijn gelijk aan de gevraagde bijdrage als lid
van de vereniging waarbij hij aangesloten is.
12a :
De jaarlijkse bijdrage wordt in éénmaal betaald bij het begin van ieder sportjaar.
Afwijkingen van deze regel worden bepaald door elke aangesloten vereniging.
ARTIKEL 13
Om de vereniging te helpen in de financiële noodwendigheden zal zij beroep kunnen doen op
steunende leden, ereleden of sponsors.
13a:
Deze sponsors kunnen geen bestuurder worden. Het doel van hun lidmaatschap is
financieel steunen zonder enige medezeggingschap in bestuur en beleid van de
vereniging in haar totaliteit.
13b:
Leden van de aangesloten verenigingen, ereleden, steunende leden en sponsors hebben
recht op het gratis ontvangen van minimum één nummer per jaargang van “DE
HERAUT”, a rato van één exemplaar per huisgezin.
TITEL IV : BESTUUR – DAGELIJKS BEHEER
ARTIKEL 14
De vereniging wordt beheerd door een ‘Raad van Bestuur’ samengesteld uit minimum vier
personen waarvan tenminste één bestuurslid, in principe de voorzitter, van iedere aangesloten
vereniging en maximum uit één derde van het aantal deelgenoten, benoemd door de
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Algemene Vergadering van deelgenoten en dit voor een periode van zes jaar. De bestuurders
zijn herkiesbaar. De verkiezing heeft plaats om de twee jaar op de laatste vergadering van het
lopende kalenderjaar en dit voor ongeveer één derde van de raad van bestuur.
Wanneer de mandaten bij het verstrijken van de voorziene termijn niet hernieuwd worden
blijven de bestuurders hun mandaat voortzetten totdat in hun vervanging wordt voorzien.
Elke bestuurder, aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat opengevallen plaats, is
slechts benoemd voor de tijd dat het mandaat duurt.
14a:
De volgorde voor de eerste herkiezing werd vastgesteld op de statutaire vergadering van
november 2004
2005 : ondervoorzitter – secretaris – 1e raadslid – 6e raadslid – 9e raadslid
2007 : schatbewaarder – 2e raadslid – 4e raadslid – 7e raadslid
2009 : voorzitter – 3e raadslid – 5e raadslid – 8e raadslid
Daarna in dezelfde volgorde om de twee jaar.
14b:
Zelfs wanneer geen nieuwe kandidaten zich aanmelden moeten de te herkiezen
bestuurders, na geheime stemming, de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen behalen om herkozen te zijn.
De raad van bestuur zoekt voor een vacant mandaat een kandidaat die aan de
goedkeuring van de Algemene Vergadering wordt onderworpen op de eerstvolgende
statutaire vergadering. Tot deze goedkeuring woont de nieuwe kandidaat de
vergaderingen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem.
Wanneer er tussen de deelgenoten of de leden van de aangesloten verenigingen geen
geschikte persoon voor het vacant mandaat wordt gevonden, mag de raad van
bestuur beroep doen op personen buiten de vereniging. Zijn lidmaatschap begint bij de
aanvang van zijn interim en zijn deelgenootschap bij zijn verkiezing tot bestuurder.
ARTIKEL 15
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die bij voorkeur uit de Koninklijke
Katholieke Turnkring Deugd en Volharding komt, en die tevens afgevaardigd-beheerder is,
een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.
15a:
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de
ondervoorzitter, bij ontstentenis van deze laatste door de beheerder met de meeste jaren
lidmaatschap in de vennootschap.
De vereniging is geldig verbonden door de handtekening van twee bestuursleden. Zij zijn niet
gehouden een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur voor te leggen maar moeten
door de volledige raad van bestuur gemandateerd zijn op een voorafgaande vergadering (te
vermelden in de notulen). Om hun hoedanigheid naar buiten vast te stellen, volstaat de
voorlegging van het “Belgisch Staatsblad” waarin hun aanstelling voorkomt.

15b:
De afgvaardigde-bestuurder of de meerderheid van de raad van bestuur kunnen een
bestuurder wegens wangedrag of wanbeheer schorsen tot de Algemene Vergadering uitspraak
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doet, hetzij op de eerstvolgende statutaire vergadering, hetzij tijdens een buitengewone
Algemene Vergadering, volgens de beslissing van de raad van bestuur.
ARTIKEL 16
De raad wordt om de twee maand bijeengeroepen door de secretaris van de raad van bestuur
wanneer het een gewone tweemaandelijkse vergadering betreft.
Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
bestuurders.
De raad mag slechts uitspraak doen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
Beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger beslissend.
Deze beslissingen worden opgenomen in processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter
en door de secretaris en in chronologische volgorde bewaard. De uittreksels die men ervan
moet geven, hetzij in rechten, hetzij elders, worden getekend door de voorzitter of door twee
bestuursleden.
16a:
Deelgenoten die in het belang van de vereniging punten wensen behandeld te zien, hebben het
recht zich tot één van de bestuursleden te wenden, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. Indien
het wenselijk is zal de raad van bestuur deze deelgeno(o)t(en) tot de vergadering van de raad
van bestuur uitnodigen voor verdere vruchtbare bespreking.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur mag ten allen tijde personen, zelfs niet-leden, ten adviserende titel zonder
stemrecht aan de vergadering toevoegen wanneer hij zulks nodig acht.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur heeft in zijn bevoegdheid al de handelingen die behoren tot het beheer
van de vereniging, in de ruimste zin genomen.
In die zin kan hij:
 alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen
 alle inbewaargeving doen en ontvangen
 alle roerende of onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, evenals
huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar
 alle schenkingen en inbrengsten om niet, doen en aanvaarden
 alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen
 alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen
 alle contracten, verkopen en ondernemingen aannemen en sluiten
 alle leningen met of zonder waarborg sluiten
 alle subrogatiën en borgstellingen toestaan of aanvaarden
 toestemmen in de hypotheken op de onroerende goederen van de vereniging
 alle leningen en voorschotten sluiten en doen
 van alle zakelijke of uit verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen, evenals
van alle zakelijke of persoonlijke waarborgen
 handlichting geven, voor of na betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire
inschrijvingen, beslagleggingen of andere beletselen
 pleiten als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen
uitvoeren van alle vonnissen
 dading treffen
 compromis aangaan
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De raad benoemt of bekrachtigt de bestuursleden van de aangesloten verenigingen, de
monitoren, agenten, bedienden en de leden van het personeel. Hij bepaalt hun bevoegdheid en
eventueel hun bezoldiging. Hij stelt ze af.
De raad benoemt de leden van de comités die hem behulpzaam zijn bij het bestuur en de
verwezenlijkingen van de vereniging.
De raad kan bijzondere bevoegdheden aan eender welke mandataris toekennen, zelfs nietleden.
18a.:
Tijdens de oefenstonden is de monitor verantwoordelijk voor de beste gang van zaken. Hij
moet met al zijn kennis en kunde de morele en lichamelijke ontwikkeling van de hem
toevertrouwde leden behartigen. Wanneer hij als hoofd van zijn afdeling optreedt is hij de
gezagsdrager. Niemand heeft het recht zijn oefenstonden te storen door op- of aanmerkingen,
noch ongepast optreden, zelfs niet door leden van de raad van bestuur, bestuursleden van
aangesloten verenigingen, leden van comités of andere monitoren. Opmerkingen van
collega’s of van om het even wie kunnen na de oefenstonden, omwille van het welzijn, in
vriendelijke termen worden gemaakt en besproken.
De monitoren wonen de oefenstonden van hun collega’s liefst niet bij, tenzij na onderling
akkoord of in opdracht van de raad van bestuur of van het bestuur van de vereniging in
kwestie, wiens richtlijnen zij gehouden zijn te volgen. De monitor heeft het recht uit de
oefenzaal te verwijderen elke persoon vreemd aan de oefenstond, die hij oordeelt storend te
werken op de goede gang van zaken.
18b.:
Bij onbehoorlijk gedrag van één of meerdere leden mag de monitor deze uit de groep
verwijderen, maar hij dient deze persoon steeds onder zijn toezicht te houden.
18c.: BESTUREN EN COMITES
1. Bij het bestuur en de verwezenlijkingen van de vereniging laat de raad van bestuur
zich bijstaan door hetzij de besturen van de aangesloten verenigingen, hetzij het
bestuurscomité, gevormd door de dagelijkse besturen van de aangesloten
verenigingen aangevuld met vertegenwoordigers van de bestaande comités
2. Nieuwe bestuursleden van de aangesloten verenigingen en nieuwe afgevaardigden van
de comités worden door hun respectievelijke besturen voorgedragen aan de raad van
bestuur.
3. De aangesloten verenigingen en comités moeten een afschrift van hun verslagen aan
de leden van de raad van bestuur sturen op dezelfde dag dat ze aan hun leden worden
verstuurd
4. De besturen en comités mogen alle briefwisseling voeren binnen de grenzen van hun
vereniging of comité
5. De raad van bestuur heeft het recht om elke betwistbare beslissing van de besturen of
comités te amenderen.
DE TECHNISCHE COMITES
1. De technische comités van iedere aangesloten vereniging zijn samengesteld uit de
monitoren en twee tot vier raadsleden door de actieve leden van de vereniging
voorgesteld, een secretaris door het respectievelijk bestuur aangesteld en een lid van
het dagelijks bestuur van de aangesloten vereniging.
2. De technische comités duiden onder hun leden een voorzitter aan bij meerderheid der
stemmen. De gekozene blijft voorzitter tot er een herkiezing wordt voorgesteld door
Statuten en reglement van inwendige orde – uitgave oktober 2004

Katholieke Multisportvereniging « Deugd en Volharding – Mortsel « v.z.w.

3.

4.

5.

6.

8

 de voorzitter van het technisch comité zelf
 tenminste drie comitéleden
 het bestuur van de vereniging
 de raad van bestuur van de v.z.w.
De taak van ieder technisch comité omvat:
 de begeleiding van de activiteiten van de vereniging
 de actieve behartiging van de vooruitgang en het bevestigen van de goede
naam van de vereniging
 een gezond kritisch toezicht op alle belangen van de leden
 het verbindingselement tussen bestuur en leden
De monitoren hebben tot taak:
 lichamelijke opvoeding als onderdeel van een algehele opvoeding
 studie, toewijding, bezorgdheid en degelijk wetenschappelijk verantwoord
onderricht geven
De raadsleden, afgevaardigden van de leden, hebben tot taak de algemene
belangen van de leden te behartigen, zowel technisch, administratief als voor een
gezond verenigingsleven.
De technische comités vergaderen volgens de noodwendigheden. De secretaris
roept de leden samen op verzoek van de voorzitter van het technisch comité, van
het bestuur van de vereniging of van de raad van bestuur van de v.z.w. De
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het technisch comité, zelfs
bij aanwezigheid van de voorzitter van de vereniging of van de raad van bestuur.
De secretaris staat in voor het opmaken van het verslag.

COMITE VAN DE MEDEWERKERS
1. De leden van dit comité behartigen alle belangen die vallen buiten de technische
activiteiten. Door hun medewerking ontlasten zij diegenen die statutaire
verantwoordelijkheid hebben te dragen, van veel bijkomstig werk, zodat deze hun
volle aandacht kunnen schenken aan de fundamentele bouw van de vereniging,
terwijl de medewerkers door hun kunde, kennis, gave en werkzaamheid een niet te
onderschatten bijdrage leveren tot het scheppen van een familiegeest, een
aangename sfeer, het inkleden en uitwerken van feestelijkheden, het beheer van de
kledij, het innen van de bijdrage, het toezicht houden tijdens de oefenstonden
enz…
2. De medewerkers vergaderen volgens de omstandigheden en kunnen een
gezamenlijke bijeenkomst houden of een bijeenkomst van leden die instaan voor
eenzelfde taak. Op iedere vergadering zijn minstens twee leden van de raad van
bestuur aanwezig.
3. Om de zes jaar (paar jaargetal) kiezen ze een voorzitter en ondervoorzitter, die hun
afgevaardigden zijn in het bestuurscomité en de officiële verbindingspersonen zijn
tussen raad van bestuur en comité
4.Omwille van hun belangloze medewerking betalen de leden van dit comité geen
bijdrage, zelfs al zijn ze deelgenoot.
ERELEDENCOMITE
1. Dit comité zorgt voor de aangroei van het aantal steunende leden en ereleden. Het
int de bijdrage en bestudeert hiervoor de gunstigste voorwaarden. Het betracht een
efficiënt contact tussen deze leden en de vereniging.
2. De erevoorzitter is de voorzitter van dit comité. Hij laat zich bijstaan door één of
meerdere ontvangers
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3. Elk jaar wordt de lijst van de ereleden aan de secretaris en aan de schatbewaarder
van de raad van bestuur overgemaakt, nadat de bijdragen werden ontvangen.
HET BESTUURSCOMITE
1. Heeft tot doel de algemene belangen van de vereniging te behartigen, getoetst aan
de wenden en de noden van de verschillende aangesloten verenigingen. Het is de
“raadsman” voor de raad van bestuur bij het samenstellen van het jaarprogramma,
het uitwerken van initiatieven, het bestuderen van algemene noden, tekorten en
wensen, het ontwerpen van nieuwe activiteiten.
2. Het bestuurscomité is heden samengesteld uit:
 dagelijks bestuur van de Koninklijke Katholieke Turnkring “Deugd en
Volharding”
 dagelijks bestuur van de sportvereniging “Joledi”
 dagelijks bestuur van de jazzdansvereniging “Kinemusikeï”
 dagelijks bestuur van de tafeltennisvereniging “Tecemo”
 dagelijks bestuur van de vereniging ‘Bossaball’
 afgevaardigden van het comité van medewerkers
 afgevaardigden van de technische comités
 afgevaardigde van het ereledencomité
3. De vergaderingen, die gehouden worden volgens de noodwendigheden,worden
voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De secretaris van het
bestuurscomité zal het verslag van de vergadering opmaken en een afschrift zenden
aan elk lid van het bestuurscomité.
4. Eventuele stemmingen zijn enkel adviserend.
ARTIKEL 19
De rechtsvorderingen én als eiser, én als verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam
van de vereniging door de raad van bestuur, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter.
ARTIKEL 20
De raad van bestuur die de hervormingen, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 20
november 1983, heeft bewerkstelligd was samengesteld uit:
Van Anderlecht Jacques
voorzitter
Rutten Piet
ondervoorzitter
Wellens Jozef
secretaris
Van Stappen Hubert
schatbewaarder
Gyselinckx Pierre
eerste raadslid
Brullemans Robert
tweede raadslid
Palmers Paula
derde raadslid
Liekens Jan
vierde raadslid
Van Laere Louis
vijfde raadslid
Met raadgevende stem waren toegevoegd:
E.H. Mertens
proost
Pepermans Frans
erevoorzitter
De raad van bestuur die de hervormingen, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 28
november 2004 heeft bewerkstelligd is samengesteld uit:
De Peuter Hubert (voorzitter), Dorpstraat 14, 2640 Mortsel - geb. 1-7-1947
Liekens Jan (secretaris), armand Segerslei 46, 2640 Mortsel – geb. 22-12-1944
Van Brempt Magda (penningmeester), Dorpstraat 14, 2640 Mortsel – geb. 20-10-1947
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Deuvaert Helga (raadslid), Steenakker 57, 2640 Mortsel – geb. 16-11-1942
Verbeeck Karin (raadslid), Antwerpsesteenweg 4, 2830 Klein-willebroek – geb. 12-10-1967
Clijsters Gerda (raadslid), Molenstraat 38, 2640 Mortsel – geb. 29-12-1954
Follaets Luc (raadslid), Akkerstraat 32, 2540 Hove – geb. 21-4-1955
Hilda Vertommen (raadslid), Weidestraat 12, 2640 Mortsel – geb. 15-8-1952
Urbain Annemie (raadslid), Wouwstraat 10, 2640 Mortsel – geb. 1-10-1952
Jorssen Luc (raadslid), Molenstraat 10, 2640 Mortsel – geb. 27-6-1958
Wuyts Frank (raadslid), Zomerdijklaan 1, 2660 Hoboken – geb. 21-11-1954
Rutten Inge (raadslid), Graaf Witgerstraat 4, 2640 Mortsel – geb. 8-8-1958
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 21
De Algemene Vergadering is het opperste gezag van de vereniging.
Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheden:
1. De wijzigingen aan de statuten van de vereniging
2. De benoeming en de afstelling van de leden van de raad van bestuur
3. De goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen
4. De vrijwillige ontbinding van de vereniging
5. De uitsluiting van deelgenoten
ARTIKEL 22
Een Algemene Vergadering wordt gehouden elk jaar , in de loop van de maand november.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als het belang
van de vereniging dit eist. Zij moet ook gehouden worden indien tenminste één vijfde van de
deelgenoten het aanvragen. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, gericht zijn aan de
secretaris van de raad van bestuur, ondertekend door de aanvragers en de reden van de
bijeenroeping vermelden.
Alle deelgenoten worden uitgenodigd tot elke vergadering die gehouden wordt op dag, uur en
plaats aangeduid op de uitnodiging.
ARTIKEL 23
De gewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen per gewone brief of per e-mail,
ondertekend door de voorzitter en door de secretaris van de raad van bestuur en dit tenminste
acht dagen vooraf. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
De buitengewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door
twee leden van de raad van bestuur, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, door
hen ondertekend, aan alle deelgenoten gericht tenminste 8 dagen voor de vergadering.
De bijeenroepingen bevatten de dagorde.
De vergadering mag slechts de hierop vermelde punten behandelen.
ARTIKEL 24
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
Bij ontstentenis of verhindering van deze door de ondervoorzitter en bij ontstentenis of
verhindering van deze laatste door het oudste lid van de raad van bestuur in ouderdom.
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De secretaris behoudt zijn functie en kan de vergadering niet voorzitten. Bij ontstentenis of
verhindering van de secretaris duidt de voorzitter van de vergadering een plaatsvervanger aan.
ARTIKEL 25
Elke deelgenoot heeft het recht aanwezig te zijn op, en deel te nemen aan, de vergadering,
hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van een mandataris die echter deelgenoot moet zijn
en drager van een geschreven volmacht, ondertekend door zijn opdrachtgever.
Alle deelgenoten hebben gelijk stemrecht.
Ieder beschikt over één stem.
Nota: Elke deelgenoot mag drager zijn van slechts één volmacht.
ARTIKEL 26
In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden zij, en haar beslissingen worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
Bij afwijking van de voorgaande alinea worden de beslissingen van de vergadering welke
wijzigingen aan de statuten, uitsluiting van een deelgenoot, of vrijwillige ontbinding van de
vereniging meebrengen, slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid,
meerderheid en eventuele rechterlijke homologatie door artikel acht, twaalf en twintig van de
wet vereist.
Bij stemming worden twee aanwezige deelgenoten door loting aangeduid als ‘stemopnemers’.
Nota:
Art. 8 van de wet van 16 januari 2003:
De Algemene Vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig
beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de uitnodigingsbrief en
wanneer ten minste twee derden van de leden op deze vergadering aanwezig zijn. Tot geen
wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derden van de stemmen.
Echter wanneer de wijziging één der doeleinden betreft, waarvoor de vereniging werd
opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige leden met een
meerderheid van vier vijfde van de stemmen goedgekeurd wordt. Zijn twee derden van de
leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan beslissen welk het getal aanwezige leden ook
zij Deze vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering
gehouden worden..
Art. 12 van de wet van 16 januari 2003 alinea 2:
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met een meerderheid
van twee derden van de stemmen uitgesproken worden.
Art. 20 van de wet van 16 januari 2003
De Algemene Vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken
wanneer dit door vier vijfde van de aanwezige leden wordt goegekeurd. Ingeval op de eerste
vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten.De
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tweede vergadering mag niet binnnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden..
26a.:
De stemopnemers zullen het verslag van de vergadering waarin de uitslag van een stemming
is opgenomen, mede ondertekenen.
ARTIKEL 27
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in processen-verbaal,
getekend door de voorzitter en de secretaris. De in rechte of elders voor te brengen uittreksels
daarvan worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van
de raad van bestuur. Die uittreksels worden gegeven aan elke deelgenoot of aan elke derde die
het aanvraagt, mits deze zijn wettig belang doet blijken.
TITEL VI: BEGROTINGEN – REKENINGEN
ARTIKEL 28
Elk jaar, op de raad van bestuur voorafgaand aan de Algemene Vergadering van november,
worden de rekeningen van het voorbije sportjaar en de begroting voor het komende sportjaar
opgemaakt. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering
van november. De deelgenoten kunnen inzage nemen gedurende acht dagen voor de
vergadering bij de schatbewaarder van de raad van bestuur.
TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 29
In geval van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering twee vereffenaars aan en
bepaalt hun bevoegdheid.
ARTIKEL 30
In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of rechterlijk, op welk ogenblik en voor welke
oorzaak zij zich ook voordoet, wordt de netto overblijvende maatschappelijke activa , na het
vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, besteed aan een werk van
soortgelijk doel en voorwerp als onderhavige vereniging, hetwelk door de Algemene
Vergadering wordt aangeduid.
BIJKOMENDE BEPALINGEN
1. Verzekeringen
a. Tegenover de leden, zowel deelgenoten als leden van de aangesloten verenigingen, is de
vereniging slechts gebonden door de bepalingen van de verzekeringspolissen door de raad
van bestuur onderschreven of bekrachtigd.
b. De leden kunnen ten allen tijde van de verzekeringspolissen inzage krijgen bij de secretaris
van de raad van bestuur of van de aangesloten verenigingen.
c. Leden welke niet instemmen met de gebeurlijk uit te keren vergoedingen of bepalingen
wensen bij te voegen, moeten op eigen kosten een bijverzekering nemen. Hetzelfde geldt ook
voor monitoren.
2. Medisch onderzoek
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De leden van alle aangesloten verenigingen zijn verplicht zich te schikken naar de bepalingen
van de nationale, federale, provinciale of gemeentelijke beslissingen aangaande dit
onderwerp.
3. Kledij
a. Tijdens de oefenstonden en bij officiële gelegenheden dragen de leden het uniform dat door
de vereniging werd vastgesteld. Voor bijpassend schoeisel zorgen de leden zelf, maar het
moet aangepast zijn aan de zaalreglementeringen.
b. De leden zijn verantwoordelijk voor kledingstukken die door de vereniging in bruikleen
worden gegeven. Zij moeten beschadiging en verlies vergoeden. Hetzelfde geldt ook voor het
gebruik van toestellen en instrumenten.
4. Volgens het recht hem verleend door artikel 8 van de statuten kan de raad van bestuur dit
reglement van inwendige orde veranderen en aanvullen en zijn de besturen van de
aangesloten verenigingen er aan gehouden hun inwendige reglementen hieraan aan te
passen.
N.B.: De reglementen die vooraf gingen vernietigen en vervangen alle voordien verschenen
reglementen en verordeningen.
De statuten werden gewoon gedrukt, terwijl de reglementen van inwendige orde in ‘italics’
werden opgenomen.
Uitgevaardigd door de raad van bestuur op de bestuursvergadering van 27 september 2004.
Voor advies onderworpen aan de Algemene Vergadering van 28 november 2004.

Hubert De Peuter
Voorzitter

Jan Liekens
Secretaris
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