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Statuten van de Koninklijke Belgische Waterskifederatie  v.z.w. 
 

Bijgewerkt t.e.m. de Buitengewone Algemene Vergadering van 07/06/2018. 

 

Statuten van de K.B.W.S.F., 

* Oorspronkelijke tekst verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18/06/1949 (nr 1595). 

* Laatste wijzigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26/03/2013 en van 10/08/2016. 

 

 

I. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, TAAL 

 

Artikel 1: Benaming. 

De vereniging wordt genoemd de Koninklijke Belgische Waterskifederatie, vereniging zonder 

winstoogmerk, evenwaardig afgekort tot KBWSF vzw, in het Frans Fédération Royale Belge de Ski 

Nautique, association sans but lucrative - evenwaardig afgekort tot FRBSN asbl. 

 

 

Artikel 2: Samenstelling. 

De KBWSF vzw is samengesteld door het verenigen van de personen voorgesteld door twee 

federaties bevoegd om de waterski en wakeboard sporten in ons land te besturen. 

 

De ene voortvloeiend uit de Vlaamse Gemeenschap is Waterski Vlaanderen vzw, afgekort WSV, 

met sociale zetel te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 25 bus 2, in het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen, de andere voortvloeiend uit de Franse Gemeenschap is de Fédération Francophone de 

Ski Nautique et de Wakeboard asbl, afgekort FFSNW, met sociale zetel te 1420 Braine l’Alleud, 

Rue Grange des Champs 206, in het gerechtelijk arrondissement Nijvel. 

 

 

Artikel 3: Doel. 

De KBWSF heeft tot doel het coördineren van de waterski en wakeboard sporten op nationaal vlak 

en op een algemene wijze de enige vertolker te zijn van de Belgische waterski en wakeboard 

sporten op internationaal vlak en daartoe alle nodige maatregelen te nemen. 

 

 

Artikel 4: Zetel. 

De zetel van de KBWSF is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Het huidig adres is Jules César Laan 2, bus 1, 1150 Brussel. 

 

 

KONINKLIJKE BELGISCHE WATERSKI FEDERATIE v.z.w. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE SKI NAUTIQUE a.s.b.l. 
 

Sociale zetel  / Siège social: Jules Césarlaan 2, bus 1 - 1150 Brussel 

Secretariaat  / Secrétariat: Bekersveld 9 - 2630 Aartselaar 

Tel.: 03/271.06.41 E-mail: kbwsf@h2oski.be 

Bank  / Banque: 001-4237592-29 
 

Gerechtelijk arrondissement / Arrondissement juridique: Brussel / Bruxelles 

Ondernemingsnummer / Numéro d’identification: 409.553.497 
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Artikel 5: Talen. 

De officiële talen van de KBWSF zijn het Nederlands en het Frans. 

De statuten, het huishoudelijk reglement en de verslagen van de algemene vergaderingen, raad van 

bestuur en technische commissies zullen opgesteld worden in deze twee talen.  In het geval van 

betwisting in de interpretatie van de tekst zal men zich richten tot de originele tekst die aan de basis 

lag van de vertaling. 

 

 

 

II  LEDEN 

 

Artikel 6: Soorten leden. 

Er bestaan twee soorten leden: actieve leden en ereleden. 

Het minimum aantal actieve leden bedraagt vier personen. 

Enkel de actieve leden maken deel uit van de algemene vergadering. 

 

 

Artikel 7: De actieve leden. 

De actieve leden worden voorgesteld door elk van beide constituerende federaties op basis van 

pariteit. Beide federaties mogen elk zes actieve leden voorstellen ter gelegenheid van de algemene 

vergadering. In het geval van uitsluiting of ontslag van een actief lid mag de federatie die hem/haar 

voorgesteld heeft onmiddellijk een ander persoon ad interim voorstellen. 

 

De hoedanigheid van actief lid van de KBWSF gaat automatisch verloren : 

1) door overlijden of door zijn persoonlijke beslissing. 

2) bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering. 

3) door uitsluiting op de wijze bepaald door de wet. 

 

 

Artikel 8: De ereleden. 

De titel van erelid zal kunnen verleend worden door de raad van bestuur, aan elke fysieke of 

rechtspersoon die belangrijke diensten bewezen heeft of er nog steeds bewijst aan de KBWSF of 

aan de waterskisport. 

 

 

 

III  BESTUUR 

 

Artikel 9: Algemeenheden. 

De activiteiten van de KBWSF zullen op elk vlak geregeld worden door de statuten, het 

huishoudelijk reglement, de algemene vergadering, de raad van bestuur, de technische commissies 

en de sportdirecteur. 

 

 

Artikel 10: Het huishoudelijk reglement. 

Een huishoudelijk reglement zal door de raad van  bestuur opgesteld worden. 

In dit reglement zullen alle punten en algemene richtlijnen worden opgenomen die de algemene 

vergadering niet nodig heeft geacht in de statuten op te nemen. 
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Artikel 11: De algemene vergadering. 

De algemene vergadering is samengesteld uit de actieve leden. 

Elk actief lid zal één stem hebben en kan slechts drager zijn van één volmacht. 

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. 

Ze zal voorgezeten worden door de voorzitter van de KBWSF of zijn mandataris. 

Bij staking der stemmen wordt het betwiste punt verwezen naar de volgende vergadering. 

Indien er dan nogmaals gelijkheid van stemmen is dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 

 

De algemene vergadering zal geldig samengesteld zijn indien zij reglementair werd samengeroepen, 

wat ook het aantal aanwezige actieve leden mag zijn. 

De algemene vergadering zal minstens éénmaal per jaar plaats hebben in de loop van het eerste 

semester van het burgerlijk jaar. 

Ze wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris-generaal of wanneer minstens één 

vijfde van de actieve leden zulks aanvraagt. 

De Algemene Vergadering moet opgeroepen worden bij gewone brief, acht dagen voor de 

vastgestelde datum van vergadering. De poststempel geldt als bewijs. De algemene vergadering kan 

ook opgeroepen worden per e-mail, eveneens acht dagen voor de vastgestelde datum van 

vergadering. 

De uitnodiging moet tevens de dagorde vermelden. 

 

De algemene vergadering draagt al haar macht en bevoegdheden over aan de raad van bestuur,  

behalve deze haar voorbehouden door de wet. 

Zij zal eveneens de voorzitter van elke technische commissie en de sportdirecteur verkiezen. 

De duur van deze mandaten bedraagt vier jaar, waarna zij herverkiesbaar zijn. 

 

De verslagen zullen ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en 

overgemaakt worden aan de actieve leden en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit 

register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. 

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee 

bestuurders bij ontstentenis hiervan. De algemene vergadering is bevoegd voor : 

* Het wijzigen van de statuten. 

   De voorgestelde wijzigingen zullen expliciet vermeld worden in de uitnodiging en minstens  

   twee derden van de actieve leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de  

   vergadering. 

   Wijzigingen aan het doel van de federatie kunnen enkel aangenomen worden met een vier  

   vijfden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

   Indien geen twee derden van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is kan een  

   tweede algemene vergadering opgeroepen worden. Deze kan beslissen wat ook het aantal  

   aanwezige of vertegenwoordigde leden is en de wijzigingen goedkeuren met een tweede  

   derde meerderheid, vier vijfde voor het doel van de vereniging. 

   Deze tweede vergadering kan slechts plaatsvinden minstens twee weken na de eerste  

   vergadering. 

* Het benoemen en de afzetting van de bestuurders. 

* Het benoemen en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging  

   ingeval een bezoldiging wordt toegekend. 

* Het kwijting geven aan de bestuurders en de commissarissen. 

* Het goedkeuren van de budgetten en rekeningen. 

* De vrijwillige ontbinding van de federatie. 

* Het benoemen en de uitsluiting van een actief lid. 

* De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk. 

* Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 
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Artikel 12: De raad van bestuur. 

De KBWSF zal geleid worden door de raad van bestuur, bestaande uit maximum tien actieve leden. 

Deze leden zullen voor de helft aangeduid worden tussen de actieve leden voorgesteld door de 

Nederlandstalige federatie en voor de helft door de Franstalige federatie. 

Deze leden kiezen onder hen de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester van de 

KBWSF. 

 

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beslissen als de twee constituerende federaties op de 

vergadering vertegenwoordigd zijn. Nochtans is stemming per brief of per e-mail voor welbepaalde 

punten toegelaten.  

 

De raad van bestuur wordt bekleed met alle machten van beheer en van beschikking in de meest 

ruime zin en kan zijn macht overdragen aan een uitvoerend bureau van haar keuze, al dan niet 

leden.  

 

De handtekening alleen van de voorzitter, secretaris, penningmeester of sportdirecteur is geldig 

voor elk probleem van dagelijks bestuur. Zij zijn elk afzonderlijke gemachtigd om poststukken, 

aangetekende brieven en dergelijke gericht aan de KBWSF in ontvangst te nemen. 

 

Mogen aan de vergadering deelnemen zonder stemrecht de sportdirecteur, de voorzitter van elke 

technische commissie en elk ander persoon die door het voorzitterschap van de raad van bestuur 

wordt uitgenodigd. 

 

Ieder lid van de raad van bestuur heeft één stem.  

Bij staking der stemmen wordt het betwiste punt verwezen naar de volgende vergadering. 

Indien er dan nogmaals gelijkheid van stemmen is dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 

 

 

Artikel 13: De technische commissies. 

 

De algemene vergadering benoemt de Voorzitter van elke technische commissie. 

De samenstelling van elke technische commissie wordt geregeld door het huishoudelijk reglement. 

 

Door hun deelname aan de KBWSF erkennen de regionale federaties dat de beslissingen inzake 

selectie en op technisch gebied, genomen door de technische commissies van de KBWSF, voorrang 

hebben op deze genomen door hun technische commissies wat betreft de nationale wedstrijden, 

Belgische Kampioenschappen en alles wat betrekking heeft op de internationale kontakten zonder 

dat deze beslissingen onderworpen zijn aan de raad van bestuur. 

 

De technische commissies hebben als opdracht het opstellen van de technische reglementen, 

richtlijnen en beslissingen, er toe strekkende de wedstrijdsport op het nationaal vlak te beheren 

en/of betrekking hebben op het internationaal vlak. 

 

 

Artikel 14: De sportdirecteur. 

De sportdirecteur wordt belast met een administratieve en technische opdracht om de skiërs/riders 

te helpen en voor te bereiden die ons land zullen vertegenwoordigen. Hij kan zich eventueel ook 

bezig houden met beloftevolle jongeren. De sportdirecteur zal kunnen deelnemen aan alle 

vergaderingen van de technische commissies met stemrecht. 
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IV  DIVERSE BEPALINGEN 

 

Artikel 15: De inkomsten. 

De inkomsten van de KBWSF komen onder andere voort uit de paritaire stortingen van beide 

regionale federaties. 

Het financieel boekjaar eindigt op 31 december. 

Aan de actieve leden en aan de ereleden zal geen financiële bijdrage worden gevraagd. 

 

De bijdragen van de regionale federaties moeten betaald worden in de loop van het jaar waarop ze 

betrekking hebben. 

De bijdrage bedraagt minimum 4.000 EUR (vierduizend) en maximum10.000 EUR (tienduizend). 

 

 

Artikel 16: De ontbinding. 

De algemene vergadering kan besluiten tot de ontbinding van de vereniging. Op dat ogenblik zal het 

netto actief paritair verdeeld worden over de twee constituerende federaties, na delging van de 

schulden van hen ten opzichte van de KBWSF. 

 

 

Artikel 17 : De strijd tegen de doping. 

De KBWSF-FRBSN verbiedt het gebruik van alle substanties en middelen die op de lijst staan van 

het WADA (World Anti Doping Agency). 

Sancties genomen door een daartoe gemachtigde instantie zullen door beide regionale federaties 

overgenomen en toegepast worden. 

 

 

Artikel 18 : Disciplinaire maatregelen en sancties. 

Deze worden vermeld in het huishoudelijk reglement. 
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Herbenoemingen bestuurders: 

= Dhr. DELSAUTE Stéphane, Avenue Jules César 2 bus 1, 1150 Bruxelles, voorzitter 

= Mvr. PERSOONS Marie-Anne, Bekersveld 9, 2630 Aartselaar, secretaris-generaal 

= Dhr. COLLOT Bernard, Ruelle Lucie 6, 5170 Profondeville, penningmeester 

= Dhr. BONNET Bernard, Rue Grange des Champs 206, 1420 Braine l’Alleud 

= Dhr. VAN GASTEL Peter, Breestraat 2, 3500 Hasselt 

= Dhr. CALLEWAERT Jean-Claude, De Ronde 27, 8580 Avelgem 

 

 

Benoemingen bestuurders: 

= Mvr. DE BAKKER Danielle, De Neufstraat 3, 2100 Deurne 

= Dhr MARTINY Maxime, Grand Route 66, 5380 Hiengeon 

= Dhr HUYSMANS Rob, Herderstraat 13, 2840 Rumst 

= Dhr ROBERT Patrick, Rue de Bomeerée 72 A, 6032 Mont-sur-Marchienne 

 

 

Ontslag bestuurders: 

= Dhr. HENDRICKX André, Torenstraat 9 bus 6, 3500 Hasselt, co-voorzitter 

= Dhr. BONNET Xavier, Rue Grange des Champs 206, 1420 Braine l’Alleud 

= Dhr. JOSEPH Gilbert, Gasmeterlaan 231, 9000 Gent 

= Dhr. NIELES Alain, Rue du Plateau 16, 5170 Profondeville 

 

 

Machtiging 

Overeenkomstig artikel 12 van de Statuten : 

“De handtekening alleen van de voorzitter, secretaris, penningmeester of sportdirecteur is  

   geldig voor elk probleem van dagelijks bestuur. Zij zijn elk afzonderlijke gemachtigd om  

   poststukken, aangetekende brieven en dergelijke gericht aan de KBWSF in ontvangst te nemen.” 

 

De voorzitter is : 

Delsaute Stephane    Avenue Jules César 2, Bte 1, 1150 Bruxelles 

 

De secretaris is : 

Persoons Marie-Anne    Bekersveld 9, 2630 Aartselaar 

 

De penningmeester is : 

Collot Bernard    Ruelle Lucie 6, 5170 Profondeville 

 

De sportdirecteur is : 

Adriaensen Sidney    Bekersveld 9, 2630 Aartselaar 

 

 

 


