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EERSTE	  TITEL	  –	  ALGEMENE	  BEPALINGEN	  
	  
Artikel	  1	  –	  Naam	  en	  adres	  
	  
De	  vereniging	  “Brussels	  Gay	  Sports	  vzw”,	  afgekort	  “BGS	  vzw”	  (de	  vertalingen	  “Brussel	  Gay	  Sport”	  en	  
“Bruxelles	  Gay	  Sports”	  zijn	  toegelaten),	  heeft	  als	  maatschappelijke	  zetel	  Kolenmarkt	  42	  te	  1000	  
Brussel,	  in	  het	  gerechtelijk	  arrondissement	  Brussel.	  De	  maatschappelijke	  zetel	  van	  de	  vereniging	  kan	  
worden	  overgebracht	  naar	  elk	  ander	  adres	  in	  het	  Brussels	  Hoofdstedelijk	  Gewest.	  
	  
Artikel	  2	  –	  Duur	  
	  
1.	  De	  vereniging	  is	  opgericht	  door	  de	  statuten	  van	  1	  juli	  1991,	  gepubliceerd	  in	  het	  Belgisch	  Staatsblad	  
van	  10	  oktober	  1991.	  
2.	  De	  vereniging	  is	  opgericht	  voor	  een	  onbepaalde	  duur.	  
	  
Artikel	  3	  –	  Maatschappelijk	  Jaar	  
	  
Het	  maatschappelijk	  jaar	  loopt	  van	  1	  september	  tot	  en	  met	  31	  augustus.	  
	  
Artikel	  4	  –	  Definities	  
	  
In	  deze	  statuten	  wordt	  verstaan	  onder:	  
	  
1.	  de	  vereniging:	  Brussels	  Gay	  Sports	  vzw;	  
2.	  de	  raad:	  de	  raad	  van	  bestuur;	  
3.	  het	  lid:	  elke	  persoon	  die	  deel	  uitmaakt	  van	  de	  vereniging,	  in	  de	  hoedanigheid	  van	  effectief,	  
toegetreden	  of	  erelid;	  
4.	  de	  vergadering:	  de	  algemene	  vergadering;	  
5.	  de	  eenvoudige	  meerderheid:	  meer	  dan	  vijftig	  procent	  van	  de	  geldig	  uitgebrachte	  stemmen;	  
6.	  de	  gekwalificeerde	  meerderheid:	  meer	  dan	  twee	  derden	  van	  de	  geldig	  uitgebrachte	  stemmen;	  
7.	  het	  quorum:	  het	  percentage	  van	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  effectieve	  leden.	  
	  
TITEL	  II	  –	  MAATSCHAPPELIJK	  DOEL	  
	  
Artikel	  5	  –	  Maatschappelijk	  doel	  
	  
1.	  De	  vereniging	  heeft	  tot	  doel	  om	  de	  persoonlijke	  ontplooiing	  en	  maatschappelijke	  integratie	  te	  
bevorderen	  van	  alle	  homoseksuele,	  biseksuele,	  transseksuele,	  transgender	  en	  andere	  personen,	  
hoofdzakelijk	  door	  de	  beoefening	  van	  sport-‐	  en	  andere	  vrije	  tijdsactiviteiten,	  in	  een	  geest	  van	  
wederzijds	  respect	  en	  goede	  verstandhouding.	  
	  
2.	  De	  vereniging	  verbiedt	  elke	  vorm	  van	  discriminatie	  gebaseerd	  op	  leeftijd,	  geslacht,	  sexuele	  
geaardheid,	  burgerlijke	  staat,	  geboorte,	  vermogen,	  geloof	  of	  levensbeschouwing,	  politieke	  of	  
syndicale	  voorkeur,	  taal,	  huidige	  of	  toekomstige	  gezondheidstoestand,	  een	  handicap,	  een	  fysieke	  of	  
genetische	  eigenschap	  of	  sociale	  afkomst.	   	  
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3.	  De	  vereniging	  verbindt	  zich	  ertoe	  om	  de	  reglementen	  te	  respecteren	  van	  elke	  federatie	  of	  liga	  
waarvan	  zij	  deel	  uitmaakt,	  en	  de	  sporten	  en	  activiteiten	  die	  zij	  organiseert	  te	  ondersteunen.	  
	  
TITEL	  III	  –	  LEDEN	  
	  
Artikel	  6	  –	  Samenstelling	  van	  de	  vereniging	  
	  
1.	  De	  vereniging	  is	  samengesteld	  uit	  toegetreden	  leden,	  effectieve	  leden	  en	  ereleden.	  
	  
a)	  Toegetreden	  lid	  is	  ieder	  die	  het	  jaarlijks	  lidgeld,	  vastgelegd	  door	  de	  raad,	  betaalt.	  
	  
b)	  Effectief	  lid	  is	  ieder	  die	  in	  deze	  hoedanigheid	  wordt	  toegelaten	  door	  de	  vergadering.	  
	  
c)	  Erelid	  is	  ieder	  waaraan	  deze	  titel	  wordt	  verleend	  door	  de	  vergadering,	  vanwege	  zijn	  uitzonderlijke	  
inzet	  ten	  voordele	  van	  de	  vereniging.	  De	  hoedanigheid	  van	  erelid	  sluit	  deze	  van	  effectief	  lid	  niet	  uit.	  
	  
Artikel	  7	  –	  Hoedanigheid	  van	  lid	  
	  
1.	  Ieder	  moet:	  
	  
a)	  om	  toegetreden	  lid	  te	  kunnen	  worden,	  een	  inschrijvingsformulier	  invullen	  en	  het	  jaarlijks	  lidgeld	  
betalen,	  en	  indien	  van	  toepassing,	  de	  kosten	  van	  deelname	  aan	  de	  uitgeoefende	  activiteit	  betalen;	  
b)	  om	  effectief	  lid	  te	  kunnen	  worden,	  een	  schriftelijke	  aanvraag	  sturen	  naar	  de	  raad,	  voorafgaand	  
aan	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  gewone	  algemene	  vergadering.	  Het	  jaarlijks	  lidgeld	  van	  de	  kandidaat	  
moet	  betaald	  zijn,	  en	  de	  kandidaat	  moet	  zich	  persoonlijk	  voorstellen	  aan	  de	  deelnemers	  aan	  de	  
algemene	  vergadering,	  die	  zich	  over	  de	  kandidatuur	  uitspreekt	  bij	  gewone	  meerderheid;	  
c)	  om	  erelid	  te	  kunnen	  worden,	  voorgedragen	  worden	  door	  een	  lid	  van	  de	  raad	  of	  door	  een	  
toegetreden	  of	  effectief	  lid	  van	  de	  vereniging.	  De	  vergadering	  spreekt	  zich	  uit	  over	  de	  voordracht	  bij	  
gewone	  meerderheid.	  
	  
2.	  Het	  aantal	  effectieve	  leden	  is	  onbeperkt,	  maar	  altijd	  hoger	  dan	  twee.	  
	  
Artikel	  8	  –	  Ontslag,	  schorsing	  en	  uitsluiting	  
	  
1.	  De	  hoedanigheid	  van	  lid	  gaat	  teniet	  door:	  
	  
a)	  het	  niet	  hernieuwen	  van	  de	  betaling	  van	  het	  jaarlijks	  lidgeld;	  
b)	  het	  ontslag	  gegeven	  door	  het	  lid	  zelf;	  
c)	  de	  uitsluiting	  van	  het	  lid	  door	  de	  vereniging.	  
	  
2.	  Niet	  hernieuwing	  van	  het	  jaarlijks	  lidgeld.	  
	  
Het	  toegetreden	  of	  effectief	  lid	  dat	  de	  betaling	  van	  zijn	  jaarlijks	  lidgeld	  niet	  heeft	  hernieuwd	  op	  de	  
datum	  van	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  jaarlijkse	  vergadering	  wordt	  geacht	  ontslagnemend	  te	  zijn.	   	  
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3.	  Het	  ontslag	  gegeven	  door	  het	  lid.	  
	  
Een	  lid	  kan	  ontslag	  nemen	  uit	  de	  vereniging	  op	  elk	  moment,	  door	  een	  geschreven	  aanvraag	  te	  richten	  
aan	  de	  raad,	  die	  akte	  neemt	  van	  de	  beslissing.	  Het	  ontslag	  uit	  de	  vereniging	  opent	  geen	  enkel	  recht	  
op	  terugbetaling	  van	  het	  jaarlijks	  lidgeld,	  noch	  van	  de	  al	  betaalde	  deelnamekosten.	  
	  
4.	  Schorsing	  en	  uitsluiting	  door	  de	  vereniging.	  
	  
Tot	  schorsing	  of	  de	  uitsluiting	  van	  een	  lid	  kan	  overgegaan	  worden	  indien	  deze	  de	  doelstellingen	  van	  
de	  vereniging	  schendt	  of	  de	  activiteiten	  van	  de	  vereniging	  in	  gevaar	  brengt	  of	  handelingen	  stelt	  die	  
indruisen	  tegen	  deze	  statuten	  of	  het	  huishoudelijk	  reglement	  van	  de	  vereniging.	  
	  
a)	  De	  raad	  kan	  een	  lid	  schorsen	  van	  de	  deelname	  aan	  de	  activiteiten.	  De	  raad	  brengt	  het	  lid	  daarvan	  
ten	  gepaste	  tijde	  schriftelijk	  op	  de	  hoogte,	  en	  geeft	  de	  redenen	  van	  de	  schorsing	  aan,	  alsook	  de	  
draagwijdte	  en	  de	  duurtijd	  van	  de	  schorsing.	  
	  
b)	  De	  raad	  kan	  voorstellen	  aan	  de	  vergadering	  om	  een	  lid	  uit	  te	  sluiten	  van	  de	  vereniging.	  Het	  lid	  
moet	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  voorafgaandelijk	  gehoord	  te	  worden	  volgens	  de	  modaliteiten	  
voorzien	  in	  deze	  statuten	  of	  in	  het	  huishoudelijk	  reglement	  van	  de	  vereniging.	  De	  vereniging	  spreekt	  
zich	  uit	  met	  gekwalificeerde	  meerderheid.	  
	  
Artikel	  9	  –	  Verplichtingen	  van	  de	  leden	  
	  
1.	  De	  toegetreden	  leden	  en	  de	  effectieve	  leden	  zijn	  ertoe	  gehouden	  het	  jaarlijks	  lidgeld	  te	  betalen.	  
	  
2.	  De	  hoedanigheid	  van	  erelid	  verplicht	  niet	  tot	  betaling	  van	  een	  jaarlijks	  lidgeld.	  
	  
3.	  Elk	  lid	  betaalt	  de	  kosten	  verbonden	  aan	  de	  activiteit	  waar	  het	  aan	  deelneemt.	  
	  
4.	  In	  de	  gevallen	  waarin	  het	  lidmaatschap	  een	  einde	  neemt	  is	  er	  geen	  recht	  op	  terugbetaling	  van	  het	  
jaarlijks	  lidgeld	  noch	  van	  de	  al	  betaalde	  deelnamekosten.	  
	  
5.	  Het	  bedrag	  van	  het	  jaarlijks	  lidgeld	  en	  van	  de	  deelnamekosten	  aan	  de	  activiteiten	  wordt	  vastgelegd	  
door	  de	  raad.	  De	  bedragen	  en	  de	  betalingswijze	  worden	  aan	  het	  begin	  van	  elk	  seizoen	  meegedeeld	  
aan	  de	  leden.	  
	  
6.	  Het	  jaarlijks	  lidgeld	  bedraagt	  maximum	  30	  euro.	  Dit	  bedrag	  is	  gekoppeld	  aan	  de	  evolutie	  van	  het	  
cijfer	  van	  de	  consumptie-‐index,	  met	  als	  referentiecijfer	  het	  cijfer	  van	  de	  consumptie-‐index	  dat	  van	  
kracht	  was	  voor	  de	  maand	  januari	  2004.	  
	  
Artikel	  10	  –	  Rechten	  van	  de	  leden	  
	  
1.	  Alle	  leden	  worden	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  bijeenkomsten	  van	  de	  vergadering.	  De	  
leden	  nemen	  deel	  aan	  de	  discussies	  met	  respect	  voor	  de	  gewoonten,	  de	  voorzitter	  van	  de	  
vergadering	  staat	  hiervoor	  garant.	   	  
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2.	  Enkel	  de	  effectieve	  leden	  hebben	  stemrecht.	  
	  
3.	  Elk	  effectief	  lid	  kan	  zich	  laten	  vertegenwoordigen	  door	  een	  ander	  effectief	  lid	  indien	  het	  niet	  zelf	  
aanwezig	  kan	  zijn	  op	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering.	  De	  vertegenwoordiger	  moet	  zich	  als	  
dusdanig	  kenbaar	  maken	  bij	  de	  secretaris	  van	  de	  raad	  voor	  het	  begin	  van	  de	  bijeenkomst	  en	  moet	  
een	  geschreven	  volmacht	  voorleggen,	  ondertekend	  door	  het	  effectieve	  lid,	  die	  duidelijk	  het	  gekregen	  
mandaat	  aantoont.	  
	  
TITEL	  IV	  –	  ALGEMENE	  VERGADERING	  
	  
Artikel	  11	  –	  Samenstelling	  van	  de	  vergadering	  
	  
1.	  De	  vergadering	  is	  samengesteld	  uit	  alle	  effectieve	  leden.	  
	  
2.	  De	  toegetreden	  leden	  en	  de	  ereleden	  nemen	  deel	  aan	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering	  als	  gast.	  
Ze	  nemen	  niet	  deel	  aan	  de	  stemmingen.	  Hun	  aanwezigheid	  wordt	  niet	  in	  aanmerking	  genomen	  voor	  
het	  bepalen	  van	  het	  quorum.	  
	  
Artikel	  12	  –	  Bevoegdheden	  van	  de	  vergadering	  
	  
1.	  De	  vergadering	  bezit	  en	  oefent	  alle	  bevoegdheden	  uit	  die	  haar	  zijn	  toegewezen	  door	  de	  wet	  of	  
door	  deze	  statuten.	  
	  
2.	  Zijn	  met	  name	  voorbehouden	  aan	  haar	  bevoegdheid:	  de	  wijziging	  van	  de	  statuten,	  de	  verandering	  
van	  de	  maatschappelijke	  zetel	  van	  de	  vereniging,	  de	  benoeming	  en	  het	  ontslag	  van	  de	  bestuurders,	  
de	  benoeming	  en	  het	  ontslag	  van	  de	  controleurs	  van	  de	  rekeningen,	  de	  kwijting	  gegeven	  aan	  de	  
bestuurders	  en	  de	  controleurs	  van	  de	  rekeningen,	  de	  goedkeuring	  van	  de	  budgetten	  en	  de	  
rekeningen,	  de	  ontbinding	  van	  de	  vereniging,	  de	  toewijzing	  van	  de	  goederen	  in	  geval	  van	  ontbinding,	  
de	  goedkeuring	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement	  en	  de	  wijzigingen	  die	  aangebracht	  worden	  aan	  dit	  
reglement.	  
	  
Artikel	  13	  –	  Jaarlijkse	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering	  
	  
1.	  De	  vergadering	  komt	  jaarlijks	  bijeen	  voor	  het	  einde	  van	  de	  vierde	  maand	  volgend	  op	  het	  einde	  van	  
het	  maatschappelijk	  jaar.	  
	  
2.	  Bijeenroeping.	  
	  
a)	  Ten	  minste	  veertig	  kalenderdagen	  voor	  de	  bijeenkomst,	  stelt	  de	  raad	  de	  leden	  op	  de	  hoogte	  van	  
de	  datum	  en	  het	  uur	  van	  de	  bijeenkomst,	  per	  geschreven	  of	  elektronische	  post.	  
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b)	  Ten	  minste	  twintig	  kalenderdagen	  voor	  de	  bijeenkomst,	  stelt	  de	  raad	  de	  leden	  op	  de	  hoogte	  van	  
de	  plaats	  van	  de	  vergadering,	  van	  de	  agenda	  en	  van	  elk	  voorstel	  tot	  wijziging	  van	  het	  huishoudelijk	  
reglement,	  per	  geschreven	  of	  elektronische	  post.	  Binnen	  de	  vijftien	  dagen	  na	  deze	  notificatie	  kunnen	  
de	  leden	  schriftelijk	  reageren,	  in	  het	  bijzonder	  om	  de	  toevoeging	  van	  punten	  aan	  de	  agenda	  te	  
vragen.	  
	  
c)	  Ten	  minste	  tien	  kalenderdagen	  voor	  de	  bijeenkomst	  stelt	  de	  raad	  aan	  de	  leden	  de	  documenten	  ter	  
beschikking	  die	  zij	  nodig	  hebben	  om	  de	  bijeenkomst	  voor	  te	  bereiden,	  in	  het	  bijzonder	  het	  
activiteitenverslag	  en	  de	  jaarrekeningen.	  
	  
3.	  De	  agenda	  van	  de	  bijeenkomst	  bevat	  ten	  minste	  de	  volgende	  punten:	  
	  
a)	  het	  activiteitenverslag;	  
b)	  de	  jaarrekeningen;	  
c)	  het	  rapport	  van	  de	  controleurs	  van	  de	  rekeningen;	  
d)	  de	  kwijting	  aan	  de	  bestuurders;	  
e)	  het	  budget	  voor	  het	  komende	  maatschappelijke	  jaar;	  
f)	  de	  benoeming	  van	  de	  controleurs	  van	  de	  rekeningen;	  
g)	  de	  voorstelling	  van	  de	  kandidaturen	  voor	  de	  bestuursfuncties;	  
h)	  de	  verkiezing	  van	  de	  leden	  van	  de	  raad.	  
	  
Over	  de	  aanvaarding	  van	  nieuwe	  effectieve	  leden	  zal	  worden	  gestemd	  na	  de	  kwijting	  aan	  de	  
bestuursleden	  en	  voor	  de	  voorstelling	  van	  de	  kandidaturen	  voor	  de	  bestuursfuncties.	  
	  
4.	  Voorzitterschap	  en	  verslag.	  
	  
a)	  De	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering	  wordt	  voorgezeten	  door	  de	  voorzitter	  van	  de	  raad.	  In	  
afwezigheid	  van	  de	  voorzitter	  wordt	  de	  bijeenkomst	  voorgezeten	  door	  de	  ondervoorzitter.	  Als	  er	  
geen	  ondervoorzitter	  is,	  duiden	  de	  bestuurders	  uit	  hun	  midden	  een	  voorzitter	  aan.	  
	  
b)	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  bijeenkomst	  duidt	  de	  voorzitter	  een	  secretaris	  aan.	  
	  
5.	  Controleurs	  van	  de	  rekeningen.	  
	  
a)	  Minstens	  twee	  controleurs	  van	  de	  rekeningen	  worden	  aangeduid	  door	  de	  vergadering.	  
	  
b)	  De	  controleurs	  van	  de	  rekeningen	  hebben	  het	  recht	  om	  elk	  financieel	  document	  te	  onderzoeken.	  
	  
c)	  De	  controleurs	  van	  de	  rekeningen	  communiceren	  hun	  conclusies	  tijdens	  de	  vergadering.	  
	  
	  Artikel	  14	  –	  	  Buitengewone	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering	  
	  
1.	  De	  raad	  kan	  de	  vergadering	  op	  elk	  ander	  moment	  bijeenroepen.	  Het	  gaat	  dan	  om	  een	  
buitengewone	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering.	  
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2.	  De	  raad	  is	  verplicht	  een	  buitengewone	  vergadering	  bijeen	  te	  roepen	  indien	  dit	  gevraagd	  wordt	  
door	  ten	  minste	  twintig	  procent	  van	  de	  effectieve	  leden.	  De	  effectieve	  leden	  die	  de	  buitengewone	  
bijeenkomst	  vragen,	  moeten	  aan	  de	  raad	  de	  punten	  meedelen	  waarvan	  zij	  de	  opname	  in	  de	  agenda	  
vragen.	  
	  
3.	  In	  dat	  geval	  moet	  de	  raad	  de	  vergadering	  bijeenroepen	  binnen	  een	  termijn	  van	  maximum	  drie	  
maanden	  en	  de	  gevraagde	  punten	  op	  de	  agenda	  zetten.	  Indien	  de	  raad	  deze	  vraag	  niet	  inwilligt	  
binnen	  deze	  termijn,	  zijn	  de	  aanvragers	  gemachtigd	  om	  de	  buitengewone	  bijeenkomst	  zelf	  bijeen	  te	  
roepen.	  
	  
4.	  De	  oproeping	  voor	  deze	  bijeenkomst	  is	  onderworpen	  aan	  dezelfde	  regels	  als	  de	  oproeping	  voor	  de	  
jaarlijkse	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering.	  
	  
	  Artikel	  15	  –	  Stemprocedures	  
	  
1.	  In	  de	  vergadering	  beschikt	  ieder	  effectief	  lid	  over	  slechts	  één	  stem.	  Een	  effectief	  lid	  kan	  niet	  
gemandateerd	  zijn	  door	  meer	  dan	  één	  ander	  effectief	  lid.	  
	  
2.	  De	  stemming	  vindt	  plaats	  bij	  handopsteking,	  behalve	  als	  er	  over	  personen	  wordt	  gestemd,	  dan	  is	  
de	  stemming	  anoniem.	  Ook	  andere	  beslissingen	  kunnen	  anoniem	  genomen	  worden,	  als	  de	  
meerderheid	  van	  de	  vergadering	  dit	  beslist.	  
	  
3.	  De	  beslissingen	  van	  de	  vergadering	  worden	  genomen	  bij	  gewone	  meerderheid,	  behalve	  in	  de	  
gevallen	  waarin	  de	  statuten	  of	  de	  wet	  een	  andere	  meerderheid	  voorzien.	  
	  
4.	  Ingeval	  van	  gelijkheid	  van	  stemmen	  is	  het	  voorstel	  dat	  ter	  stemming	  lag	  verworpen.	  
	  
5.	  Elke	  wijziging	  aan	  de	  statuten	  of	  aan	  het	  huishoudelijk	  reglement	  moet	  met	  een	  gekwalificeerde	  
meerderheid	  worden	  genomen.	  
	  
	  Artikel	  16	  –	  Quorum	  
	  
1.	  De	  jaarlijkse	  bijeenkomsten	  van	  de	  vergadering	  zijn	  onderworpen	  aan	  een	  quorum	  van	  vijftig	  
procent.	  
	  
2.	  De	  buitengewone	  bijeenkomsten	  van	  de	  vergadering	  zijn	  onderworpen	  aan	  een	  quorum	  van	  vijftig	  
procent.	  
	  
3.	  De	  geldigheid	  van	  de	  stemming	  over	  de	  wijziging	  van	  de	  statuten	  is	  onderworpen	  aan	  een	  quorum	  
van	  twee	  derde	  van	  de	  leden.	  
	  
4.	  De	  geldigheid	  van	  de	  stemming	  over	  de	  wijziging	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement	  is	  onderworpen	  
aan	  een	  quorum	  van	  vijftig	  procent.	  
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TITEL	  V	  –	  RAAD	  VAN	  BESTUUR	  
	  
Artikel	  17	  –	  Samenstelling	  en	  verkiezing	  van	  de	  raad	  
	  
1.	  Enkel	  de	  effectieve	  leden	  kunnen	  als	  bestuurder	  worden	  verkozen.	  De	  raad	  is	  samengesteld	  uit	  
drie	  tot	  zeven	  bestuurders	  die	  in	  onderlinge	  afspraak	  minstens	  de	  functies	  van	  voorzitter,	  
schatbewaarder	  en	  secretaris	  uitoefenen.	  De	  raad	  benoemt	  in	  zijn	  midden	  ook	  een	  ondervoorzitter.	  
	  
2.	  De	  vergadering	  verkiest	  de	  bestuurders	  ten	  individuele	  titel.	  Elke	  kandidaat	  die	  de	  meerderheid	  
van	  de	  stemmen	  behaalt	  is	  verkozen.	  Als	  er	  meer	  verkozenen	  zijn	  dan	  te	  begeven	  mandaten,	  worden	  
die	  bestuurders	  verkozen	  die	  het	  grootste	  aantal	  stemmen	  hebben	  behaald.	  
	  
3.	  De	  vergadering	  kan	  ten	  allen	  tijd	  de	  raad	  of	  een	  lid	  van	  de	  raad	  ontslaan	  omwille	  van	  inbreuken	  op	  
de	  statuten	  van	  de	  vereniging	  of	  op	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  doen	  moet	  de	  
bijeenkomst	  van	  de	  vergadering	  het	  quorum	  bereiken	  dat	  nodig	  is	  voor	  de	  wijziging	  van	  het	  
huishoudelijk	  reglement	  en	  moet	  het	  zijn	  beslissing	  nemen	  met	  gewone	  meerderheid.	  
	  
4.	  Elke	  bestuurder	  heeft	  het	  recht	  om	  ontslag	  te	  nemen	  uit	  zijn	  functies,	  mits	  bekendmaking	  aan	  de	  
raad	  per	  aangetekende	  brief.	  
	  
5.	  Ingeval	  van	  ontslag	  van	  de	  voorzitter,	  zal	  de	  ondervoorzitter	  diens	  mandaat	  vervolledigen.	  In	  
afwezigheid	  van	  een	  ondervoorzitter	  vertrouwt	  de	  raad	  deze	  functie	  toe	  aan	  een	  van	  zijn	  leden.	  De	  
raad	  neemt	  de	  nodige	  maatregelen	  om	  de	  voortzetting	  van	  zijn	  activiteiten	  te	  garanderen	  tot	  aan	  de	  
volgende	  bijeenkomst	  van	  de	  vergadering,	  zelfs	  indien	  het	  aantal	  leden	  minder	  dan	  drie	  bedraagt.	  
	  
	  Artikel	  18	  –	  Bevoegdheden	  en	  werking	  van	  de	  raad	  
	  
1.	  De	  raad	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging.	  Hij	  bezit	  en	  oefent	  de	  nodige	  
bevoegdheden	  uit	  om	  de	  vereniging	  te	  beheren	  en	  te	  vertegenwoordigen,	  en	  in	  het	  bijzonder	  voor	  
het	  beheer	  van	  de	  rekeningen	  waarvan	  hij	  de	  voorzieningen	  en	  de	  resultaten	  voorlegt	  aan	  de	  
vergadering.	  De	  goedkeuring	  door	  de	  vergadering	  geldt	  als	  kwijting	  aan	  de	  bestuurders.	  De	  raad	  bezit	  
en	  oefent	  elke	  bevoegdheid	  uit	  die	  niet	  door	  de	  wet	  of	  door	  de	  statuten	  aan	  de	  vergadering	  is	  
toegekend.	  
	  
2.	  De	  raad	  heeft	  niet	  het	  recht	  de	  vereniging	  te	  verbinden	  ten	  opzichte	  van	  derden	  met	  het	  doel	  hun	  
schulden	  te	  waarborgen	  of	  te	  delen.	  
	  
3.	  Elke	  bestuurder	  ondertekent	  rechtsgeldig	  alle	  regelmatig	  aangenomen	  rechtshandelingen	  van	  de	  
raad.	  De	  schatbewaarder	  kan	  de	  vereniging	  verbinden	  ten	  belope	  van	  het	  bedrag	  dat	  wordt	  voorzien	  
in	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  
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4.	  De	  raad	  komt	  telkens	  samen	  als	  het	  belang	  van	  de	  vereniging	  dit	  vereist,	  en	  minstens	  vier	  keer	  per	  
jaar.	  De	  raad	  kan	  slechts	  geldig	  beraadslagen	  en	  beslissen	  als	  de	  helft	  van	  zijn	  leden	  aanwezig	  is	  of	  
geldig	  vertegenwoordigd.	  Een	  bestuurder	  kan	  zich	  geldig	  laten	  vertegenwoordigen	  door	  een	  andere	  
bestuurder,	  mits	  een	  geschreven	  volmacht,	  gedateerd	  en	  ondertekend,	  en	  geldig	  voor	  een	  
welbepaalde	  bijeenkomst.	  
	  
5.	  De	  raad	  neemt	  zijn	  beslissing	  bij	  gewone	  meerderheid	  van	  stemmen.	  De	  raad	  tracht	  echter	  steeds	  
zijn	  beslissingen	  bij	  consensus	  te	  nemen.	  
	  
6.	  De	  raad	  kan	  op	  zijn	  vergaderingen	  elke	  persoon	  uitnodigen	  waarvan	  de	  aanwezigheid	  nuttig	  
geacht	  wordt	  voor	  de	  beraadslagingen.	  Deze	  personen	  hebben	  een	  raadgevende	  stem.	  
	  
7.	  De	  raad	  kan	  elk	  orgaan	  of	  elke	  commissie	  oprichten	  die	  hij	  nuttig	  acht	  en	  er	  de	  samenstelling	  en	  de	  
bevoegdheden	  van	  bepalen.	  
	  
8.	  De	  raad	  kan	  elke	  functie	  creëren	  die	  hij	  nuttig	  acht	  en	  er	  de	  titularis	  en	  de	  bevoegdheden	  van	  
bepalen.	  
	  
	  Artikel	  19	  –	  Register	  van	  processen-‐verbaal	  
	  
De	  beslissingen	  van	  de	  algemene	  vergadering	  en	  deze	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  worden	  bijgehouden	  
in	  een	  register	  van	  processen-‐verbaal	  getekend	  door	  de	  voorzitter	  en	  de	  secretaris.	  Dit	  register	  wordt	  
bijgehouden	  op	  de	  maatschappelijke	  zetel	  en	  ter	  beschikking	  gehouden	  voor	  de	  leden	  en	  voor	  
iedereen	  die	  een	  gerechtvaardigde	  interesse	  voor	  de	  vereniging	  kan	  aantonen.	  
	  
TITEL	  VI	  –	  STATUTEN	  EN	  HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  
	  
Artikel	  20	  –	  Wijziging	  van	  de	  statuten	  
	  
1.	  In	  toepassing	  van	  het	  artikel	  8	  van	  de	  Wet	  van	  2	  mei	  2002	  kan	  de	  vergadering	  slechts	  geldig	  
beslissen	  over	  de	  wijziging	  van	  de	  statuten	  indien	  deze	  expliciet	  worden	  aangegeven	  in	  de	  oproeping	  
en	  indien	  de	  vergadering	  minstens	  bestaat	  uit	  twee	  derden	  van	  de	  effectieve	  leden,	  tegenwoordig	  of	  
geldig	  vertegenwoordigd.	  
	  
2.	  Indien	  de	  twee	  derden	  van	  de	  leden	  niet	  aanwezig	  of	  geldig	  vertegenwoordigd	  zijn	  bij	  de	  eerste	  
bijeenkomst	  van	  de	  vergadering,	  kan	  er	  een	  tweede	  vergadering	  worden	  bijeengeroepen	  die	  geldig	  
beraadslaagt,	  welk	  ook	  het	  aantal	  aanwezige	  of	  geldig	  vertegenwoordigde	  leden	  is,	  en	  die	  de	  
wijzigingen	  aanvaard	  met	  de	  meerderheden	  zoals	  voorzien	  in	  paragraaf	  3	  en	  4	  van	  dit	  artikel.	  Deze	  
bijeenkomst	  kan	  ten	  vroegste	  vijftien	  dagen	  na	  de	  eerste	  worden	  gehouden.	  
	  
3.	  Elke	  wijziging	  wordt	  door	  de	  vergadering	  aangenomen	  met	  gekwalificeerde	  meerderheid.	  
	  
4.	  Elke	  wijziging	  van	  het	  maatschappelijk	  doel	  van	  de	  vereniging	  wordt	  aangenomen	  met	  een	  
meerderheid	  van	  vier	  vijfde	  van	  de	  aanwezige	  of	  geldig	  vertegenwoordigde	  leden.	  
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Artikel	  21	  –	  Huishoudelijk	  reglement	  
	  
1.	  De	  raad	  kan	  aan	  de	  vergadering	  voorstellen	  een	  huishoudelijk	  reglement	  te	  aanvaarden.	  
	  
2.	  De	  vergadering	  aanvaardt	  of	  wijzigt	  het	  huishoudelijk	  reglement	  met	  gekwalificeerde	  
meerderheid.	  
	  
3.	  Het	  huishoudelijk	  reglement	  regelt	  elke	  kwestie	  die	  onvoldoende	  gepreciseerd	  zou	  zijn	  in	  de	  
statuten	  of	  die	  door	  de	  raad	  noodzakelijk	  wordt	  geacht.	  Het	  kan	  geen	  regels	  bevatten	  die	  
tegenstrijdig	  zijn	  met	  de	  wet	  of	  met	  de	  statuten.	  
	  
Brussel,	  25	  juni	  2017	  


