
 

 
Looise Atletiekvereniging Tessenderlo V.Z.W.

HOOFDSTUK I: Benaming, zetel, doel van de vereniging

Artikel 1

Tussen de ondergetekenden: …..
En al de personen die er later deel van uitmaken, wordt een vereniging gesticht zonder 
winstoogmerk, die de benaming aanneemt van "Looise Atletiekvereniging Tessenderlo”. 
De zetel van de vereniging is op Torenveld 142, te 3980 Tessenderlo. Hier zal ook het ledenregister 
bijgehouden worden.

Artikel 2

§1. De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de atletieksport in al haar  vormen
en voor alle leeftijdscategorieën. Zij kan daartoe alle manifestaties, competities of eender welke 
andere activiteiten verrichten die bijdragen tot het bevorderen van deze sport. De vereniging is 
gericht op het voorbereiden op en begeleiden van al haar atleten naar competitiesport – atletiek, met
de klemtoon op de jeugdwerking, maar met ook ruimte en aandacht voor recreanten en 
andersvaliden.

§2. De vereniging is bevoegd om eigendoms- of zakelijke rechten uit te oefenen op alle roerende en 
onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft.

Artikel 3:

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij is apolitiek en staat boven en buiten alle 
ideologische levensbeschouwingen. Het maatschappelijk jaar begint op 1 november.

HOOFDSTUK II: Leden, aanvaarding

Artikel 4

De vereniging bestaat uit volgende leden:
a) Oprichters: hun namen zijn bovenaan deze lijst vermeld.

b) Werkende leden

Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden elke persoon, die na voordracht van het bestuur 
door de algemene vergadering wordt aanvaardt.
De leden onder a en b worden als werkende leden aanzien en nemen deel aan de algemene 
vergaderingen.

c) Steunende leden

Zijn diegenen die de vereniging steun verlenen onder gelijk welke vorm, zonder nochtans deel te 
nemen aan het beheer noch aan de bestuursvergaderingen. Hun aantal is onbeperkt.
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Een steunend lid betaalt een minimum bijdrage die door de Raad van Bestuur vastgesteld wordt of 
levert materiële steun evenredig aan het bedrag van de minimum bijdrage.

Steunende leden kunnen enkel toetreden tot de Raad van Bestuur of stemgerechtigd deelnemen aan 
de Algemene Vergadering, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, die op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering dient bekrachtigd te worden.

d) Leden-sportbeoefenaars

Dit zijn de personen die de atletiek beoefenen en als dusdanig een aansluitingskaart ondertekend
hebben en hun ledenbijdrage betaald hebben, zijnde maximum 300 euro, hierdoor worden zij tevens
aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga en alzo ook bij de Koninklijke Belgische Atletiekbond. 

e) Ereleden

Ereleden zijn die leden die door het Bestuur als dusdanig aangewezen worden. 
Zij blijven van rechtswege lid van de VZW, behoudens zij zelf bij gewoon schrijven aan de 
voorzitter hun erelidmaatschap opzeggen, en hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij 
dienen geen bijdrage te betalen. 

Artikel 5

Opgeheven

Artikel 6

Het lidmaatschap van de leden gaat verloren:
a) door ontslag
b) door uitsluiting.

Elk lid kan te alle tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij aangetekend schrijven aan de 
voorzitter van de vereniging te worden verzonden.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met tweederde 
meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Opgave van de reden is niet vereist. 
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt of onbekwaam wordt 
verklaard. Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid hebben 
generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van de gestorte 
bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen behoudens hetgeen in deze statuten 
uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 7

Ieder lid zal er zich wel van onthouden zich schuldig te maken aan misdrijven waarop criminele 
straffen staan, aan handelingen of verzuimen die nadelig kunnen zijn voor het maatschappelijk doel 
van de vereniging of schadelijk voor de eer en het gezag van de leden van de vereniging. Iedere 
inbreuk, met inbegrip van dopinggebruik, kan onmiddellijke uitsluiting van het lid met zich 
meebrengen. De Raad van Bestuur oordeelt of de feiten ernstig genoeg genoemd kunnen worden 
om het lid uit te sluiten. 
De Raad van Bestuur heeft het recht om, voor een periode door hen bepaald, de toegang tot de 
lokalen en sportterreinen aan eender welk lid te ontzeggen wanneer het lid de goede orde of de 
goede verstandhouding tussen de leden verstoord heeft. Iedere overtreding hierop brengt 
onmiddellijke uitsluiting met zich mee. De uitsluiting van een lid dient door de eerstvolgende 
Algemene Vergadering bevestigt of herroepen te worden met een tweederde meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Het lid dat wordt uitgesloten of geschorst of waarvan het lidmaatschap van rechtswege eindigt heeft
geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan de betaalde bijdragen niet terugvorderen, 
tenzij anders bepaald in deze statuten.
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Artikel 8

De werkende leden hebben geen recht op enige geldelijke vergoeding, uit welke hoofde ook. Het 
bezoldigd personeel wordt aldus buiten haar leden genomen.

Hoofdstuk III: Beheer

Artikel 9

Samenstelling. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste acht leden.
In principe worden de bestuursleden beperkt tot twee per erkende onderafdeling van de vereniging.
Tessenderlo is de hoofdzetel en het aantal bestuursleden is onbeperkt. 

Artikel 11

De  Raad  van  Bestuur  verkiest  onder  zijn  leden  een  voorzitter,  ondervoorzitter,  secretaris  en
schatbewaarder. 

Artikel 12

De raad vergadert op dag en uur door hen te bepalen, minstens om de twee maand. De voorzitter of
op schriftelijke aanvraag van vijf bestuursleden kunnen een uitzonderlijke, dringende vergadering
samenroepen.  Het  bestuur  zetelt  geldig  bij  aanwezigheid  van  de  voorzitter,  ondervoorzitter  of
secretaris en ten minste de helft plus 1 van de bestuursleden. Wanneer het belangrijke beslissingen
betreft, worden deze acht dagen voor de stemming met de dagorde aan de bestuursleden bekend
gemaakt. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, vervolgens door de secretaris of schatbewaarder. De beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. De stemming is enkelvoudig en geheim. Bij staking van
stemmen  beslist  de  voorzitter.  De  beslissingen  worden  in  de  notulen  van  de  vergadering
opgetekend.  Deze  worden  door  de  voorzitter  en  de  secretaris ondertekend  in  de  volgende
vergadering.

Artikel 13

De vereniging is verbonden aan de handtekening van twee beheerders, bij voorkeur de voorzitter en
de secretaris. Voor alle financiële verhandelingen is de vereniging ook door de handtekening van
haar  schatbewaarder  verbonden.  Nochtans  mogen  de  briefwisseling  en  de  akten  van  dagelijks
beheer slechts één handtekening dragen.
 
Artikel 14

§1. De Raad van Bestuur wordt verkozen voor onbepaalde duur tenzij persoonlijk ontslag of 
ontzetting door het bestuur met tweederde + 1 meerderheid van de stemming door het bestuur. 
Het bestuur omvat een hoofdbestuur en een dagelijks bestuur. 

§1bis. De opdracht van de bestuurder eindigt van rechtswege door overlijden, ontslagname of 
afzetting. Een bestuurder die zonder grondige reden zes opeenvolgende vergaderingen van de Raad 
van Bestuur afwezig is gebleven, wordt geacht ontslagnemend te zijn. De Raad van Bestuur 
oordeelt over de gegrondheid van de reden.
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§2. Als jeugdcoördinator werd Annick Convens aangesteld, als trainerscoördinatoren Frank 
Bastiaens en Ferdi Hoobergs. Zij kunnen uit dien hoofde, met stemrecht, deelnemen aan de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Als hoofdbestuur werden volgende personen bevestigd:
(zie bijlage)
Het dagelijks bestuur omvat voorzitter, secretaris, ondervoorzitter, materiaalmeester, 
schatbewaarder en jeugdverantwoordelijke.

Artikel 15

Elk lid van de Raad van Bestuur is eraan gehouden blijk te geven van discretie en zwijgzaamheid 
aangaande de beslissingen genomen op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Bij niet naleven 
van dit punt kan het lid geschorst worden door de Raad van Bestuur. Bij herhaling kan de afzetting 
volgen. Geen enkel lid van de Raad van Bestuur mag afzonderlijk een beslissing treffen noch over 
atleten noch over gelden en moet de atleten naar de bestuursvergadering verwijzen.

Artikel 16

Iedere vergadering van de Raad van Bestuur behelst:
a) verslag van de vorige vergadering.
b) Bespreking van de briefwisseling en speciale schriftelijke mededelingen van bestuursleden 

of atleten.
c) Mededeling van de kastoestand, alle uitgaven moeten verrechtvaardigd worden.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 17

De Algemene Vergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur telkens als het doel of het belang
van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeen geroepen voor
het goedkeuren van het beleid van het bestuur.  De werkende leden moeten worden opgeroepen ten
minste 8 dagen voor de vergadering,  met  vermelding van de agenda. De vergaderingen hebben
plaats in de zetel of op een plaats in de oproeping vermeld.
Het bestuur kan zich doen bijstaan door andere personen bevoegd over bepaalde punten van de
agenda. De raad van bestuur is  verplicht  de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een
derde der werkende leden daartoe verzoekt en wel binnen de maand na dit verzoek. 

Artikel 18

De regelmatig bijeen gekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden, haar besluiten 
verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen. De algemene vergadering beslist in al de 
zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn 
voorbehouden. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. Bij 
staking van stemming beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 19

Alle beslissingen met betrekking tot een  wijziging van de statuten,  uitsluiting van een lid of de
ontbinding van de vereniging, moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, anders is er
een tweede samenroeping nodig die niet binnen de 15 dagen mag plaatsvinden. Om het doel te
wijzigen moet  4/5 van de  aanwezige  leden of  vertegenwoordigde  stemgerechtigde  leden ermee
instemmen. Daarenboven moeten de voorwaarden in acht genomen worden, voorzien in de wet van
27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 18 oktober 2002.

Artikel 19bis
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De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

1.   het wijzigen van de statuten
2.   het benoemen en afzetten van de bestuurders
3.   het goedkeuren van de begroting en de rekeningen
4.   het uitsluiten van de leden
5.   de vrijwillige ontbinding van de vereniging
6.   de benoeming en afzetting van de voorzitter
7.   omzetting van de vereniging in een vennootschap met een ander oogmerk
8. nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de Algemene 

Vergadering zijn toevertrouwd 

De Algemene Vergadering beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk
aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

Artikel 20

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter, vervolgens door de secretaris of schatbewaarder. Ingeval van 
stemming duidt de voorzitter een secretaris en twee stemopnemers aan. De leden beschikken over 
één stem. Een lid kan zich bij volmacht door één ander lid laten vertegenwoordigen, krachtens een 
schriftelijke volmacht.  Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. Een minderjarig lid 
kan zich bij volmacht stemgerechtigd laten vertegenwoordigen door één van zijn ouders of voogd.
De agenda wordt vastgesteld door het bestuur. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen 
over onderwerpen die niet op de dagorde staan. De notulen worden opgenomen in een bijzonder ten
zetel bijgehouden register. De leden hebben recht op inzage van de notulen, zij moeten de secretaris 
minstens 10 dagen vooraf verwittigen, zonder verplaatsing van documenten.

Artikel 21

Een punt  of  voorstel  kan  slechts  op  de dagorde  worden geplaatst  indien  het  schriftelijk  wordt
aangevraagd door tien leden bij het ter post aangetekend schrijven verzonden aan de voorzitter of
secretaris  van de raad van bestuur en zulks zes dagen voorde voor de vergadering vastgestelde
datum. In geval van hoogdringendheid kunnen besluiten buiten de dagorde genomen worden, doch
enkel op initiatief van de raad van bestuur. 

Hoofdstuk V: Geldelijke middelen

Artikel 22

De geldelijke middelen zullen verschaft worden:
- door giften, bijdragen der ereleden en leden
- door de ontvangsten geïnd op wedstrijden en feesten en sportmanifestaties van allerlei aard.
- Door het verkrijgen van subsidies van openbare besturen, nijverheden of private besturen.

Hoofdstuk VI: Begrotingen en rekeningen

Artikel 23

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het batig saldo vergroot het 
vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden 
worden uitgekeerd.
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Hoofdstuk VII: Wijziging in de statuten

Artikel 24

De tegenwoordige statuten kunnen gewijzigd worden gelijkvormig de bepalingen der wet van 27 
juni 1921, aangepast aan de nieuwe wet van 18 oktober 2002 maar alleen op initiatief van de raad 
van bestuur.

Hoofdstuk VIII: Betrekkingen met de KBAB

Elke beschikking van deze standregelen, strijdig met het reglement van de KBAB, wordt als nietig 
beschouwd.

Hoofdstuk IX: Ontbinding en Vereffening

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal 
leden daardoor niet minder dan acht bedraagt. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de 
algemene vergadering twee vereffenaars benoemd. Hun bevoegdheid wordt bepaald en de wijze van
vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld. In geval van 
ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan goede werken. 

Hoofdstuk X:

Art. 25 Op alle documenten ook ten aanzien van derden volstaan de handtekeningen van de 
voorzitter en de secretaris.

Hoofdstuk XI: 

Art. 26 Looise Atletiekvereniging valt onder het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

Hoofdstuk XII: Huishoudelijk reglement

Artikel 27:

De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de vereniging 
regelt en van toepassing is op alle leden. 

Alle nieuwe leden, of één der ouders (of voogd) bij de minderjarigen, dienen tevens bij aansluiting
het Huishoudelijk Reglement van Looise Atletiek Vereniging Tessenderlo vzw, voor ontvangst en
akkoord te ondertekenen.

De Raad van Bestuur kan de rechten en plichten van de toegetreden leden in het Huishoudelijk 
reglement wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden. 

De Raad van Bestuur stelt het bedrag van het jaarlijks lidgeld van de toegetreden leden vast.
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Voorzitter Secretaris
Raymaekers Eric Gebruers Alfons
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