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Statuten KCBJ vzw
Ondernemingsnummer 0456.200.502
Deze tekst is een gecoördineerde tekst van de laatste statuten van Korfbalclub KCBJ vzw en de daaraan
aangebrachte wijzigingen conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk (hierna
de “vzw-wet” genoemd).
Deze tekst werd aangenomen op de bijzondere algemene vergadering van Korfbalclub KCBJ vzw op 12/03/19 te
Betekom.
In de laatst gepubliceerde statuten loopt het boekjaar van 01/08 tot 31/07, we voorzien een overgangsperiode met een
verlengd boekjaar van 01/08/2018 - 31/12/2019.

Hoofdstuk 1: Naam – Zetel – Doel – Duur
Art. 1. §1. De vereniging werd opgericht op 23/06/1989 en draagt de officiële benaming Korfbalclub KCBJ vzw,
afgekort KCBJ vzw.
§2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Begijnendijk (Betekom), België,
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Art. 2. §1. Het hoofddoel van de vereniging is de beoefening, de verspreiding en de promotie van de korfbalsport.
§2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het
maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven,
bezitten en vervreemden.
Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

Hoofdstuk 2: Leden
Art. 4. De leden bestaan uit vaste leden en toegetreden leden. Ze verbinden zich ertoe de statuten en het
huishoudelijk reglement na te leven. Ze betalen een jaarlijkse bijdrage, met een maximum van 500 euro.
Ze kunnen geen aanspraak maken op het bezit van de vzw.
Art. 5. Het aantal vaste leden is onbeperkt met een minimum van 4.
Om vast lid te worden gelden volgende cumulatieve voorwaarden:
- lidgeld betalen
- aangesloten zijn bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw (KBKB)
De vaste leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
De rechten en plichten van vaste leden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Art. 6. De toegetreden leden bestaan uit gewone toegetreden leden en ereleden.
§1. Om gewoon toegetreden lid te worden gelden volgende cumulatieve voorwaarden :
- lidgeld betalen
- niet-aangesloten zijn bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw (KBKB)
De toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
De rechten en plichten van toegetreden leden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

§2. Ereleden zijn leden die zich tegenover de club bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het
bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
Art. 7. De vaste leden kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke of digitale kennisgeving aan de Raad van
Bestuur, die hierover beslist.
Uitsluiting van vaste of toegetreden leden kan alleen uitgesproken worden door een Algemene Vergadering. De Raad
van Bestuur mag in afwachting van deze beslissing vaste leden of toegetreden leden schorsen.

Hoofdstuk 3: Bestuur
Art. 8. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens 3 bestuurders en maximum 9, allen
vast lid van de vereniging en die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zij worden benoemd door de Algemene
Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 9. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening
van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.
Art. 10. De duur van het mandaat wordt vastgelegd op 1 jaar, automatisch jaarlijks verlengd wanneer geen ontslag
wordt gevraagd of gegeven.
Art. 11. Het mandaat eindigt door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap. Iedere
bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke of digitale kennisgeving aan de Raad van Bestuur.
Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij altijd in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs
in zijn/haar vervanging kan voorzien. Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de Algemene Vergadering
ontslagen worden.
Art. 12. De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze
functies kunnen niet cumulatief uitgeoefend worden.
Art. 13. §1. De Raad van Bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar en wordt samengeroepen door de voorzitter of
de secretaris of wanneer twee bestuurders hierom verzoeken.
§2. De Raad van Bestuur beslist geldig zodra de helft van de leden aanwezig is. Beslissingen van de Raad van
Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van
stemmen, beslist de voorzitter, of diegene die hem vervangt.
§3. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt door de secretaris of een
plaatsvervanger, dat ter beschikking is van de bestuurders uiterlijk tegen de volgende vergadering.
Art. 14. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging en heeft alle bevoegdheden die niet bij wet aan de
Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
Art. 15. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen, voorschriften en procedures uit die het nodig
acht om het doel na te streven en de goede werking en interne orde van de vereniging te garanderen.
Art. 16. Ten aanzien van derden is de vzw geldig verbonden door de handtekening van 2 bestuurders. De Raad van
Bestuur kan aan één bestuurder of één vast lid beperkte delegatie verlenen.

Hoofdstuk 4: Algemene Vergadering
Art. 17. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
● Wijziging van de statuten
● Benoeming en afzetting van bestuurders

●
●
●
●
●
●

Benoeming en afzetting van de commissarissen
Kwijting aan de bestuurders en commissarissen
Goedkeuring van de begroting en van de rekening
De uitsluiting van vaste leden en toegetreden leden
Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
De ontbinding van de vereniging (enkel bij 4/5 meerderheid)

Art. 18. §1. Er zal jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden worden op dag en uur bepaald door de Raad van
Bestuur en dit voor 31/03.
§2. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de Raad van Bestuur of
op verzoek (schriftelijke of digitale kennisgeving) van ten minste één vijfde van de leden. In dat laatste geval moet de
bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de BAV uiterlijk de 40e dag na het verzoek
plaatsvinden
§3. De bijeenroeping gebeurt tenminste 8 dagen voor de vergadering via een schriftelijke of digitale kennisgeving,
zowel voor de gewone als de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
Art. 19. De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur
moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 14 dagen voor de vergadering schriftelijk of digitaal
aangebracht wordt door minstens één twintigste van de vaste leden of door meerderheid van Raad Van Bestuur.
Art. 20. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij zijn/haar
afwezigheid door de secretaris, bij zijn/haar afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter
van de Algemene Vergadering wijst een secretaris aan in geval de secretaris van de Raad van Bestuur zelf het
voorzitterschap draagt of afwezig is.
Art. 21. §1. Alle minderjarige vaste leden kunnen vertegenwoordigd worden door een wettelijk vertegenwoordiger.
§2. Ieder vast lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf vast lid is van de
vereniging. Iedere gevolmachtigde kan slechts één vast lid van de vereniging vertegenwoordigen.
Art. 22. §1. De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die op de
agenda staan.
§2. Op de Algemene Vergadering heeft elk stemgerechtigd vast lid met een minimumleeftijd van 18 jaar één stem. In
gewone gevallen kan de Algemene Vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden.
Besluiten in verband met statutenwijzigingen, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen
worden mits de voorwaarden bepaald in de vzw wetgeving, in acht genomen worden.
Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Art. 23. De verslagen en beslissingen van de Algemene Vergadering kunnen op eenvoudig schriftelijk of digitaal
verzoek opgevraagd worden bij de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk 5: Diverse bepalingen
Art. 24. §1. Het boekjaar begint op 01/01 en eindigt op 31/12 van elk jaar. Het sportief jaar begint op 01/08 en eindigt
op 31/07 van elk jaar.
§2. Ieder jaar zal de Raad van Bestuur de rekening van het afgelopen jaar en zijn begroting voor het volgend jaar aan
de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen. Het batig saldo van de rekening komt de vereniging toe en
wordt in de maatschappelijke reserve gestort.
§3. Commissarissen worden jaarlijks benoemd op de Algemene Vergadering voor maximaal 2 aansluitende jaren.

Art. 25. Bij ontbinding van de vereniging bepaalt de Algemene Vergadering de bestemming van het netto vermogen
van de vereniging. Het netto vermogen kan alleen worden overgedragen aan een vereniging of werk met een
gelijkaardig doel.
Art. 26. Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de vzw wetgeving (raadpleegbaar op
website van de FOD Justitie) van toepassing.

