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NIEUWE

STATUTEN

De algemene vergadering van 19/03/2022, geldig samengeroepen en beschikkend over de
nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de
statuten te wijzigen (conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
inhoudelijk) en te vervangen door onderstaande tekst.

1.

NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR - TAAL
1.1.

Naam

De vereniging draagt de naam Waterski & Wakeboard Vlaanderen, afgekort WSV.

1.2.

Vorm

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

1.3.

Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen
binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de
bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten
moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

1.4.

Doel

De vereniging heeft alle activiteiten tot doel die de waterskisport en aanverwante sporten
en bedrijvigheden kunnen bevorderen.
Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel. Zij kan onder meer medewerking verlenen aan en belangstellen in elk gelijkaardig doel
als het hare.
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Zij mag eveneens activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin
ook handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het
doel waarvoor zij werd opgericht.
Zij zal rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan
de oprichters, de leden, het bestuursorgaan of enig ander persoon behalve voor het in de
statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
In functie van dit doel bepaalt zij zelfstandig haar beleid en haar programma en beheert haar
financies.

1.5.

Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde
ontbonden worden.

1.6.

Communicatie

De werking van de vereniging geschiedt in het Nederlands.
Haar werking strekt zich hoofdzakelijk uit over het Nederlandstalige taalgebied en in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Een lid, leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de
VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hen te communiceren. Elke
communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van
zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Indien de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post.
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2.

LEDEN
2.1.

Aantal – categorie – rechten – plichten

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste tien bedragen. De oprichters zijn de
eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid
van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt
uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is
vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden, in deze statuten ook omschreven
als “lid/leden”, toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van
de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De
rechten en verplichtingen van toegetreden leden, en personen of organisaties die gebruik
maken van de dienstverlening van de vereniging, worden ingeschreven in het intern
reglement.
Binnen de federatie zijn er geen autonome of zelfstandige entiteiten met eigen beleid dat
afwijkt van het door de algemene vergadering en het bestuursorgaan vastgelegde beleid.

2.2.

Toetredingsvoorwaarden

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door
de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard. Als het kandidaat-lid geweigerd
wordt, kan het lid zich pas op de eerstkomende algemene vergadering na weigerging
opnieuw kandidaat stellen.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid, impliceert de aanvaarding van de statuten
van de vereniging, moet schriftelijk worden ingediend bij de zetel van de vereniging, gericht
aan het bestuursorgaan .
Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als
ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze
worden beschouwd als toegetreden leden.
De maximum ledenbijdrage bedraagt 20.000 EUR.

2.3.

Uittredingsprocedure

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of
overlijden.
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend
schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

Statuten WSV vzw – versie 19/03/2022

6

Elk lid kan ten allen tijde uitgesloten worden uit de vereniging, door de algemene
vergadering, bij een aanwezigheid (of vertegenwoordiging) van twee derden der stemmen,
en er een twee derden stemmeerderheid is voor het uitsluiten van een lid.
De uitsluiting van een lid moet op de agenda voorkomen en het lid worden gehoord.
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het bestuursorgaan het
lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt
over de beëindiging van het lidmaatschap.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

2.4.

Toegetreden leden (rechtstreeks)

Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen om toegetreden lid te worden,
rechtstreeks bij de vereniging. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke melding, aan het
bestuursorgaan, dat vervolgens autonoom zal beslissen (niet gemotiveerd) of de kandidaat
al dan niet aanvaard wordt als toegetreden lid. Tegen deze beslissing is geen beroep
mogelijk, en het kandidaat-lid kan pas 1 jaar na melding van de weigering een nieuwe
aanvraag doen.
De, rechtstreeks bij de vereniging, toegetreden leden betalen het lidgeld zoals bepaald door
het bestuursorgaan.

2.5.

Toegetreden leden (clubs)

Elke natuurlijke persoon, aangemeld door een club-effectief lid, in het ledenbestand van de
vereniging, wordt geacht een toegetreden lid te zijn.
De toegetreden leden, aangemeld door een club-effectief lid, betalen het lidgeld zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
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2.6.

Ontslag toegetreden leden

Toegetreden leden (rechtstreeks/ aangemeld door een club-effectief lid) kunnen uittreden
uit de vereniging door hun ontslag kenbaar te maken door middel van een schrijven aan het
bestuursorgaan.
Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
wanneer het niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden/zijn;
wanneer de bijdrage niet betaald is binnen de maand na een schriftelijke aanmaning;
bij overlijden.
Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan,
mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het Decreet op de niet-professionele
sportbeoefenaar van 24 juli 1996.

3.

ALGEMENE VERGADERING
3.1.

Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten
door de voorzitter van het bestuursorgaan, of door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
Een effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen.
Elk effectief lid - natuurlijke persoon - heeft één stem op de Algemene Vergadering.
Een effectief lid - club kan enkel rechtsgeldig zijn stem(men) uitbrengen op de Algemene
vergadering indien:
 de club tijdens het kalenderjaar voorafgaande aan, of het kalenderjaar van de
Algemene Vergadering, minimum 10 toegetreden leden telt, geteld vijf werkdagen
voor de Algemene Vergadering;
 de club vertegenwoordigd wordt op de Algemene vergadering door een natuurlijk
persoon die toegetreden/effectief lid is van WSV vzw, in het jaar van de Algemene
vergadering en/of het jaar voordien.
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Elk effectief lid - club heeft één stem op de Algemene Vergadering;
Een effectief lid - club heeft twee stemmen op de Algemene Vergadering indien voldaan
wordt aan bovenstaande voorwaarden waarbij het minimumaantal toegetreden leden 26
bedraagt;
Een effectief lid - club heeft drie stemmen op de Algemene Vergadering indien voldaan
wordt aan bovenstaande voorwaarden waarbij het minimumaantal toegetreden leden 101
bedraagt;
Een effectief lid - club heeft vier stemmen op de Algemene indien voldaan wordt aan
bovenstaande voorwaarden waarbij het minimumaantal toegetreden leden 251 bedraagt.
Een effectief lid, club of natuurlijk persoon, kan maximum vijf stemmen uitbrengen.

3.2.

Bevoegdheid

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 het wijzigen van de statuten,
 de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
eventuele bezoldiging
 de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, en in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
 de ontbinding van de vereniging,
 de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 de omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale
onderneming
 Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

3.3.

Oproeping

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de
voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen binnen de zes maanden na
afsluitingsdatum van het boekjaar.
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Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen
wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het
bestuursorgaan en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn
vermeld. In dit geval is de het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering samen te
roepen binnen de 21 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

3.4.

Modaliteiten oproeping

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend
worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden worden opgeroepen
per e-mail of per gewone brief tenminste 15 dagen voor de vergadering.
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda,
die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan.
Elk onderwerp dat per aangetekende brief aan de vereniging wordt voorgedragen door 1/20
van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet
uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste 7 dagen voor de
vergadering op de zetel van de vereniging overhandigd zijn.

3.5.

Besluitvorming

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van
diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
De besluitvorming kan voorafgaandelijk digitaal gebeuren.
Onthoudingen worden meegeteld in de noemer noch teller bij het nemen van deze
besluiten.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien twee derden 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 aanwezigen.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid
van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede
algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen worden besloten.
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Na iedere statutenwijziging zullen de volledig gecoördineerde statuten neergelegd worden
op de griffie van de ondernemingsrechtbank ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

3.6.

Ontbinding

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor
het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

3.7.

Verslag

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter
en de secretaris, van der vergadering. De notulen worden op de website van de vereniging
gepubliceerd en aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende
algemene vergadering.

4.

HET BESTUURSORGAAN
4.1.

Aantal

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan van tenminste drie en maximum
negen bestuurders (effectief, toegetreden of niet-toegetreden leden). In ieder geval moet
het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuur bestaan uit 2
bestuurders. Zolang het bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

4.2.

Termijn

De bestuurders worden, bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, door de algemene vergadering, benoemd voor
een termijn van ten hoogste zes jaar.
Om de twee jaar wordt één derde van de mandaten vervangen.
De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Uitgezonderd door het bestuursorgaan erkende heirkracht wordt een bestuurder
automatisch geacht ontslagnemend te zijn indien hij tijdens zijn mandaat tweemaal
opeenvolgend of, binnen een tijdspanne van drie jaar driemaal niet opeenvolgend afwezig is
op een vergadering van het bestuursorgaan.
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4.3.

Benoeming

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Kunnen geen bestuurder zijn:
- personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële
relatie heeft met Waterski Vlaanderen vzw;
- personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen
veroorzaken.
- personen met een functie binnen het rechtsprekend orgaan.
Het Intern reglement kan voorzien in bijkomende onverenigbaarheden.
De leden van het bestuursorgaan vertegenwoordigen en handelen in het belang van de
organisatie.

4.4.

Einde mandaat

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door
vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden, wanneer hij/zij niet
meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te zijn/worden of ingeval van
wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld
worden op de agenda van de algemene vergadering. De stemming over het beëindigen van
een bestuursmandaat is geheim.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het
bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal
bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuursorgaan
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.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten
neergelegd worden op de griffie van ondernemingsrechtbank ter publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
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4.5.

Bevoegdheid – beslissingen - vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden van intern bestuur die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van die welke
uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als
eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van
rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun
bezoldigingen.
Het bestuursorgaan kan geldig beslissen ongeacht het aantal wie aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die
hem vervangt doorslaggevend.
Elke bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.
Een bestuurder is er aan gehouden ieder vermoeden van belangenconflict proactief te
melden. Betrokken bestuurders worden onthouding van stemming over het desgevallend
belangenconflict.
Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een
belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de algemene
vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting
goedkeurt, zal het bestuur ze uitvoeren.
Het cumuleren van de functie van voorzitter van het bestuursorgaan en directeur is
verboden.

4.6.

Vergadering

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De, schriftelijke, oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur,
evenals de agenda. De oproeping gebeurt minimum 5 dagen voor de vergadering.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien
deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de
aanwezige bestuurders.
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4.8.

Verslag

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die op de website van de vereniging
gepubliceerd worden, en op de zetel van de vzw bewaard worden.
Enkel een bestuurder, personeelslid, voorzitter provinciaal comité of voorzitter
sportraadcommissie kan een agendapunt voordragen.

4.9.

Intern reglement

Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig
oordeelt en deze kan het ten allen tijde aanpassen.
De aanpassing kan slechts gebeuren mits deze op de agenda, en in de notulen van het
bestuursorgaan, werden opgenomen.
De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar
maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een meerderheid hiervan
akkoord gaat met de wijziging.
Wijzigingen moeten bekrachtigd worden door de eerstvolgende Algemene Vergadering.

4.10. Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging (1)
Het bestuursorgaan kan, indien hij dit nodig oordeelt, een dagelijks bestuur benoemen dat
met het dagelijks bestuur wordt belast. Dit verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse
briefwisseling. Elk van hen tekent geldig namens de vereniging tegenover de post, de
openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die
al dan niet lid is van de vereniging. het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking
van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
De benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
gebeurt door het bestuursorgaan bij twee derden meerderheid, die hieromtrent geldig
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De lijst van de benoemingen
maakt deel uit van het intern reglement als bijlage I.
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De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
 op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen
bij het bestuursorgaan
 door afzetting door het bestuursorgaan bij twee derden meerderheid die hieromtrent
geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven
kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit.

4.11. Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging (2)
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen
blijken van enig besluit of van enige machtiging.

4.12. AANSPRAKELIJKHEID
De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de
vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk
voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden
voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel
slechts aansprakelijk voor beslissingen waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige
bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen
verschillen.
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de
beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal
bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt
opgenomen in de notulen.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit
het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden
van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van
economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.
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4.13. Commissaris
De vereniging kan commissarissen benoemen wanneer de algemene vergadering
hieromtrent rechtsgeldig een beslissing heeft genomen. In dit geval kan de algemene
vergadering commissarissen benoemen zowel uit haar leden als uit derden.

5.

REKENINGEN EN BEGROTINGEN
5.1.

Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan 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.

6.

ONTBINDING EN VEREFFENING
6.1.

Voorwaarden

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts
de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derden van de leden op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier vijfden
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, op voorspraak van het bestuur of door minstens 1/5e van de leden.
Zijn geen twee derden van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die
geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits
een vier vijfden meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging 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.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging
met een belangenloze doelstelling.
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Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden in het verenigingsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is
overeenkomstig het WVV.

6.2.

WVV

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van
toepassing.
Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen in 2 exemplaren om over
te maken aan de Ondernemingsrechtbank, en ter bekend making in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Te Temse, 19/03/2022.

Jean Claude Callewaert
Voorzitter
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AKTE BENOEMING BESTUURDERS
De Algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:
Hendrik Vandermarliere, bestuurder.
De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:
/.
De Algemene vergadering herbenoemt volgende personen tot bestuurder:
Jean Claude Callewaert, bestuurder (voorzitter), mandaat tot 2022 - 2028
Dirk Roofthooft, bestuurder (secretaris-generaal, ondervoorzitter), mandaat tot 2022 - 2028
Het bestuursorgaan is dus als volgt samengesteld:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jean Claude Callewaert, bestuurder (voorzitter), mandaat tot 2028
Dirk Roofthooft, bestuurder (secretaris-generaal, ondervoorzitter), mandaat tot 2028
Van De Velde Sven, bestuurder (penningmeester), mandaat tot 2024
Michel Fobelets, bestuurder, mandaat tot 2024
Margot Callewaert, bestuurder, mandaat tot 2024
Huysmans Rob, bestuurder, mandaat tot 2026
Dooms Jan, bestuurder, mandaat tot 2026
Swinnen Peter, bestuurder, mandaat tot 2026

BESTUURLIJKE BEKENDMAKINGEN
Het volledig adres van de vzw is als volgt: Beatrijslaan 25 bus 2, 2050 Antwerpen, België.
De vzw heeft een officiële website: www.waterski.be
De vzw heeft een officieel e-mailadres: wsv@waterski.be
Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Op 19/03/2022, vond er een coördinatie plaats van het intern reglement & de statuten van
de vereniging, te raadplegen via de officiële website.
Te Temse, 19/03/2022.

Jean Claude Callewaert
Voorzitter

Roofthooft Dirk
Secretaris

