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Sportivvzw (slogan: ‘sport in Vlaanderen’) 

ondernemersnummer : 0812.172.486 
Statuten goedgekeurd door de algemene vergadering en oprichtingsvergadering van 4 juni 2009.  [publicatie in het 
Belgisch Staatsblad op 17 juni 2009] 

Statuten gewijzigd met éénparigheid van stemmen door de Algemene Vergadering gehouden op 17 november 
2009 te Brugge. 
 [publicatie wijziging in het Belgisch Staatsblad op 09/12/2009 -  (link: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2009/12/09/09173955.pdf] 
 

STATUTEN Sportiv vzw 
De ondergetekenden: 
Van Alsenoy Guido, Bistkapellei 24 te 2180 Ekeren, geboren op 2 maart 1945 te Berchem  
Comeyne Hendrik, Prins Leopoldstraat 7 te 8310  Brugge, geboren op 7 juni 1959 te Roeselare 
Gruwez Remi, Oostvleterenstraat 67 te 8640 Woesten, geboren op 17 maart 1942 te Westvleteren 
Theunissen Jean, Zutendaalweg 36 te 3740  Munsterbilzen, geboren op 9 oktober 1943 te Maastricht 
Van Camp Jacques, Neerbroek 22 te 2070 Zwijndrecht, geboren op 20 januari 1942 te Antwerpen 
Loix Ghislain, Steenberg 25 te 3500 Sint Lambrechts Herk, geboren op 16 april 1946 te Hasselt 
Vandewalle Daniel, Zilverstraat 10 te 8480 Bekegem, geboren op 27 januari 1950 te Torhout 
 
Kwamen bijeen te Hofstade op datum van 4 juni 2009 en verklaren hierbij een vzw op te richten.  

 

HOOFDSTUK I   naam - zetel - doel – duur 
Artikel 1 rechtsvorm 
De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de Wet van 27 juni 1921 betreffende 
de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 
zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003. 

 
Artikel 2 - benaming van de vereniging  
De vereniging draagt de naam  ‘Sportiv’.  Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, 
bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of 
gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met nauwkeurige 
aanwijzing van de zetel. 
 

Artikel 3 - maatschappelijk zetel 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Polderstraat 76 A bus 3 te 8310 Brugge en ressorteert onder het 
gerechtelijk arrondissement Brugge. Het adres van de zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de 
Algemene Vergadering. De maatschappelijke zetel moet in elk geval op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. 
 

Artikel 4 - maatschappelijk doel 
De vereniging heeft tot doel de promotie van sportbeoefening in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en dit op kwaliteitsvolle wijze. 
Bijzondere doelen zijn:  

- organiseren van recreatieve en competitieve sportbeoefening van aangesloten disciplines 
- organiseren van opleidingen sporttechnisch en bestuurskader 
- begeleiden van de aangesloten verenigingen naar een kwaliteitsvolle werking 
- verstrekken van informatie over de aangesloten sportdisciplines 
- de organisatie van kwaliteitsvolle kennismakingen, initiaties, uitwisselingen  

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en helpen realiseren.  Zij kan ook, doch 
slechts op bijkomstige wijze, alle handelsdaden stellen voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend ten goede 
komt aan het maatschappelijk doel waarvoor zij werd opgericht. 
 
Artikel 5 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
De officiële taal van de vereniging is het Nederlands 
De vereniging ontzegt zich iedere inmenging betreffende kwesties van politieke of godsdienstige aard. 
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de vzw-wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de 
wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 van toepassing. 
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HOOFDSTUK II   leden 

Artikel 6 - leden 
Het aantal stemgerechtigde leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan zes bedragen.  De ondergetekenden 
zijn de eerste stemgerechtigde leden.  De stemgerechtigde leden zijn: 

1. de oprichters 
2. de vertegenwoordigers van bonden - disciplines 

De vertegenwoordigers van de bonden - disciplines bekomen een aantal stemgerechtigde leden in verhouding tot 
hun ledenaantal: 
tot 2000 = 1 vertegenwoordiger 
tot 5000 = 2 vertegenwoordigers 
tot 8000 = 3 vertegenwoordigers 
meer dan 8000 = 4 vertegenwoordigers 
 

Artikel 7 – toetredingsvoorwaarden leden 
Als stemgerechtigd lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon die door de Raad van Bestuur 
wordt aanvaard. Een kandidaat stemgerechtigd lid dient zijn verzoek te richten aan de Raad van Bestuur die bij 
meerderheid beslist. 
Toetredende leden: de vereniging telt ook niet-stemgerechtigde leden.  Deze worden toetredende leden genoemd 
en omvatten de bij de vereniging aangesloten sportverenigingen en hun leden (sportbeoefenaars en vrijwilligers). 
 

Artikel 8 - jaarlijkse bijdrage leden 
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op maximum € 1.000,00 
 

Artikel 9 - voorwaarden tot uittreding van de leden 
Elk stemgerechtigd lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.  Dit kan per gewone brief of per mail gericht 
aan de secretaris of voorzitter.  Het uittreden moet door de Algemene Vergadering aanvaard worden.  
De uitsluiting van een stemgerechtigd lid kan slechts door de Algemene Vergadering, zoals is omschreven in 
artikel 14.  Uittredende of uitgesloten stemgerechtigde leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel 
in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bedragen en/of  gedane inbrengen 
vorderen. 
 

 
HOOFDSTUK III   Algemene Vergadering 
Artikel 10 – bevoegdheden - quorum 
Tot haar bevoegdheden behoren: 

- het benoemen en ontslaan van de bestuurders en van de commissarissen,  
- het goedkeuren van het financieel jaarverslag en van de begroting,  
- het uitsluiten en het aanvaarden van het uittreden van stemgerechtigde leden,  
- het ontbinden van de vereniging. 
- het wijzigen van statuten,  
- kwijting verlenen aan de bestuurders en commissarissen 

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 
van de werkende leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig 
kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op 
de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt 
goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Enkel wanneer 
de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist 
ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.   
Indien de Algemene Vergadering een stemgerechtigd lid wenst uit te sluiten dan kan zij dit beslissen met een 
tweederde meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen.  Zij moet haar besluit niet motiveren. Het 
stemgerechtigd lid, dat wordt uitgesloten, dient evenwel tot de vergadering uitgenodigd te worden. 
 

Artikel 11 – bijeenroeping - agenda 
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur of wanneer één vijfde van de leden 
hierom verzoekt.  Zij kan worden samengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist.  Zij moet 
echter minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen en dit in het eerste semester van het kalenderjaar. 
De oproepingen moeten, om geldig te zijn de plaats, de datum, het uur en de agenda bevatten en ondertekend 
zijn door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. 
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Alle stemgerechtigde leden moeten worden opgeroepen per gewone schriftelijke uitnodiging of per elektronische 
post en dit tenminste acht kalenderdagen vòòr de vergadering.  De agenda wordt vastgelegd door de Raad van 
Bestuur.   
Elk onderwerp dat ondertekend is door één twintigste van de stemgerechtigde leden moet op de agenda 
voorkomen. 
 

Artikel 12 - stemrecht - aanwezigheid - meerderheden - volmachten  
De Algemene Vergadering kan slechts dan geldig vergaderen wanneer de helft der stemgerechtigde leden 
aanwezig en/of vertegenwoordigd is, tenzij anders voorzien in de wet. 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn 
plaatsvervanger.  Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.  Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend.  Elk stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid steeds laten 
vertegenwoordigen met dien verstande dat een stemgerechtigd lid slechts drager kan zijn van maximum één 
schriftelijke volmacht. 
 

Artikel 13 - bekendmaking van de besluiten genomen door de Algemene Vergadering 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden opgenomen in een daartoe speciaal bestemd register 
en die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervanger. Uittreksels daarvan 
worden geldig ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris of hun plaatsvervanger.  Leden, evenals derden, 
die enig rechtmatig belang kunnen laten blijken, hebben het recht om inzage te vragen van de besluiten, zonder 
deze te verplaatsen. 
 

 
HOOFDSTUK IV   Raad van Bestuur 
Artikel 14 - benoeming van de bestuurders 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste vijf leden. Het aantal bestuurders zal 
echter te allen tijde lager zijn dan het aantal leden. De bestuurders worden benoemd door de Algemene 
Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar.  Hun mandaat wordt bepaald op zes jaar, doch zij zijn te 
allen tijde herkiesbaar.  Na de eerste drie jaar is de helft van de Raad van Bestuur herkiesbaar en dit wordt bij 
lottrekking aangeduid.  In geval een bestuurder ontslag neemt wordt hij geacht zijn mandaat verder te zetten tot 
zijn ontslag wordt aanvaard door de Algemene Vergadering. 
 

Artikel 15 - werking van de Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur kan uit zijn stemgerechtigde leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een 
penningmeester, een technisch coördinator en elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging 
noodzakelijk acht, benoemen.  De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of zijn 
plaatsvervanger telkens dit noodzakelijk is.  
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of door zijn plaatsvervanger.  De Raad van Bestuur 
kan slechts dan geldig vergaderen wanneer de helft der bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is.  De 
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend.  Een bestuurder kan zich echter door een andere bestuurder schriftelijk laten 
vervangen met dien verstande dat niemand binnen de Raad van Bestuur over meer dan één volmacht kan 
beschikken. 
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of 
hun plaatsvervanger.  Deze notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en bijgehouden op het 
adres van de zetel. Uittreksels daarvan moeten, om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter of door 
de secretaris of door hun plaatsvervanger. 
Bij afwezigheid duiden de voorzitter en secretaris als plaatsvervanger een ander bestuurslid aan (schriftelijk of 
per e-mail). Indien dit niet is gebeurd, wordt de plaatsvervanger aangeduid door de Raad van Bestuur.   
 

Artikel 16 - bevoegdheden  
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handeling. 
Hij is bevoegd voor alle zaken en handelingen met uitzondering van de bevoegdheden die uitsluitend aan de 
Algemene Vergadering zijn voorbehouden. 
De Raad van Bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan één of meerdere leden of zelfs, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering, aan elke derde. 
Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd door de 
handtekening van de voorzitter of de secretaris of hun plaatsvervanger. 
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De Raad van Bestuur vaardigt alle reglementen uit die hij nuttig oordeelt voor het goed bestuur van de 
vereniging.   
In het kader van bovenstaande bepalingen werkt de Raad van Bestuur van de sportfederatie Sportiv samen met 
de aangesloten bonden en clubs het sporttechnische beleid uit.   
 
De sportfederatie Sportiv en de aangesloten leden leven de in voege zijnde wetgeving na betreffende:  

- het decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening (1991) en het decreet Etisch Verantwoord 
Sporten van (2008).   

- regels van de democratie, het Europese verdrag inzake de Rechten van de Mens (1948) en het Internationaal 
verdrag betreffende de Rechten van het Kind (1989). 

- de wet op de bestrijding van de mensenhandel en kinderpornografie (1995) 
- de statuten van de aangesloten verenigingen, bonden of federaties, moeten voldoen aan het ‘decreet tot 

vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar’ (1996). 
 
 

HOOFDSTUK V   rekeningen en begroting 
Artikel 17 - financiën 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
De raad van bestuur legt jaarlijks de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van de 
begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de vzw-wet. 
 

HOOFDSTUK VI   ontbinding en vereffening 
Artikel 18 - bestemming van het vermogen  
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars.  Zij bepaalt 
eveneens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden. 
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging 
waarvan het doel dat van de ontbonden vereniging benadert. 


