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SPORTPROM SCHOTEN 

Vereniging Zonder Winstoogmerk 

 

STATUTEN 

HOOFDSTUK 1: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 

artikel 1 NAAM 

De vereniging draagt de naam “SportPROM Schoten vzw”  

artikel 2 ZETEL 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Schoten, Verbertstraat 3. De 

administratieve zetel wordt bepaald p/a gemeentelijke sportdienst Schoten. 

artikel 3 DOEL 

De vereniging heeft tot doel een sportbeleid te ondersteunen om zoveel mogelijk mensen 

zo regelmatig mogelijk te laten sporten, in zo goed mogelijke, kwaliteitsvolle 

omstandigheden. 

Voor het realiseren van deze doelstelling mag de vereniging alle initiatieven nemen van 

welke sociale, culturele, sportieve en economische aard ook, in de ruimste betekenis 

genomen, die daarvoor rechtstreeks of onrechtstreeks de nodige middelen verschaffen. 

artikel 4 DUUR 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

HOOFDSTUK 2: LEDEN 

 

artikel 5 AANTAL LEDEN 

Het minimum aantal leden bedraagt 8. 

artikel 6  SAMENSTELLING 

6.1 De vereniging bestaat uit werkende en niet werkende leden. 

De werkende leden zijn paritair samengesteld uit  

- leden van de gemeenteraad met een minimum vertegenwoordiging van een 

persoon per fractie in de gemeenteraad; 

- leden van de gemeentelijke sportraad, afgevaardigd door hun raad van beheer; 

- 3 ambtenaren/sportfunctionarissen. 

6.2 De personen die deelnemen aan een of andere activiteit ondersteund door de 

vereniging. 

6.3 Kandidaatstelling 

De gemeenteraad, respectievelijk de gemeentelijke sportraad draagt binnen de twee 

maanden na de installatie van de gemeenteraad afgevaardigden voor. Hiervoor maken 

ze hun nieuwe samenstelling alsook de kandidaat-werkende leden die ze voordragen 

over aan de secretaris. 

De kandidaat-werkende leden dienen zich zelf tevens schriftelijk kandidaat te stellen 

bij de secretaris en dit binnen de maand na hun voordracht door de afvaardigende 

instantie. 
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6.4 Aanstelling 

De algemene vergadering moet overgaan tot het opnieuw aanstellen van de werkende 

leden binnen de vier maanden na de installatie van de gemeenteraad. 

artikel 7 FINANCIËLE BIJDRAGE 

De werkende leden zijn tot geen financiële bijdrage verplicht. 

artikel 8  UITTREDING / ONTSLAG 

8.1 Een werkend lid kan vrij uit de vereniging treden. Hiervoor zal het zijn/haar ontslag 

schriftelijk indienen bij de raad van beheer.  

8.2 Een werkend lid verliest zijn/haar hoedanigheid  

 Bij overlijden of rechtsonbekwaamheid 

 Onder de voorwaarden bepaald door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921. Een 

niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende vergaderingen waarop 

het lid werd uitgenodigd, geldt als een reden tot uitsluiting. De afgevaardigde 

instantie wordt dan verzocht een nieuw lid voor te dragen voor de algemene 

vergadering. 

 Wanneer hij/zij bij het opnieuw samenstellen van de algemene vergadering niet 

opnieuw is verkozen. 

 Voor leden, afgevaardigd door de raad van beheer van de gemeentelijke sportraad: 

bij ontslag uit de gemeentelijke sportraad. 

 De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene 

vergadering en dit met een meerderheid van twee derden der stemmen.  

8.3 Het ontslag gaat in op de dag dat de algemene vergadering een nieuwe, door de 

gemeenteraad of de raad van beheer van de sportraad, voorgedragen kandidaat ter 

vervanging van het ontslagnemend lid aanvaardt.  

8.4 Het lid, dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het 

maatschappelijk bezit. 

 

 

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING 

 

artikel 9 ALGEMEEN 

De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. De 

bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: 

 het wijzigen van de statuten en reglementen 

 de aanvaarding en uitsluiting van de nieuwe leden 

 de benoeming en uitsluiting van de leden van de raad van beheer 

 de goedkeuring van de begroting en de rekening 

 de ontbinding van de vereniging. 

artikel 10 SAMENSTELLING 

De algemene vergadering is paritair samengesteld volgens de bepalingen in artikel 6.1. 

De vergadering is geldig samengesteld, behoudens de door de wet voorziene 

uitzonderingen, wanneer de helft plus één van de werkende leden aanwezig zijn. De 

werkende leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Deze 

vertegenwoordiging is per werkend lid beperkt tot één.  

De algemene vergadering heeft tenminste eenmaal per jaar plaats, binnen het eerste 

semester van het kalenderjaar. 
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artikel 11 WIJZE VAN OPROEPING 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer of op aanvraag 

van 1/5 van de werkende leden. 

De uitnodiging met vermelding van de agenda gebeurt per brief en dient verzonden te 

worden ten laatste 4 weken voor de algemene vergadering. 

Elk voorstel ondertekend door 1/20 van de werkende leden kan op de agenda worden 

geplaatst. Daarvoor moet het agendapunt 14 dagen voor de algemene vergadering 

ingediend worden op de administratieve zetel van de vereniging. 

artikel 12 WIJZE VAN BERAADSLAGING / STEMMING 

12.1  De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de 

voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, 

door het aanwezige werkend lid van de raad van beheer met de meeste anciënniteit. Indien 

hiervoor meerdere kandidaten in aanmerking komen wordt het voorzitterschap 

waargenomen door de oudste in leeftijd. 

12.2 De algemene vergadering kan geldig beraadslagen bij aanwezigheid van de helft plus 

een van de werkende leden. Voor beslissingen waar de wettelijkheid vereist is, moet er 2/3 

aanwezigheid of rechtsgeldige vertegenwoordiging zijn. 

12.3 Elke samenkomst van de algemene vergadering begint met het voorleggen van het 

verslag van de vorige vergadering. De op de agenda gestelde punten worden besproken in 

volgorde waarin zij op het oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij een beslissing van de 

algemene vergadering kan deze volgorde gewijzigd worden. 

Over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig beraadslaagd 

worden tenzij mits akkoord van tenminste twee derden van de aanwezige werkende leden. 

12.4 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen, behalve in de 

gevallen bepaald door de wet en door onderhavige statuten. 

12.5 Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten minste een 

derde van de aanwezige werkende leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In 

de andere gevallen is de stemming publiek. 

12.6 Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend 

ingeval van staking der stemmen. 

12.7 Met uitzondering van de bepalingen in art. 12 punt 8 wordt bij geheime stemming het 

punt verworpen bij staking der stemmen. 

12.8 Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een 

nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer 

ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, wordt bij lottrekking een beslissing 

afgedwongen. 

artikel 13 WIJZIGING DER STATUTEN 

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over het wijzigen van statuten, 

wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee 

derden van de werkende leden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig 

vertegenwoordigd zijn en dit met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Zijn 

twee derden van de werkende leden op de eerste samenkomst niet aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke 

geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige werkende leden. De beslissing van 

de tweede algemene vergadering moet bekrachtigd worden door de Rechtbank van Eerste 

Aanleg. 
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artikel 14 NOTULEN 

Van elke vergadering van de algemene vergadering worden notulen opgemaakt die naar de 

leden van de raad van beheer toegezonden worden en op de eerstvolgende vergadering van 

de raad van beheer voor verder gevolg besproken worden. Deze notulen worden samen met 

de uitnodigingsbrief voor een volgende algemene vergadering overgemaakt aan de 

werkende leden, waarop ze worden goedgekeurd.  

Hierna wordt een exemplaar gehandtekend door de voorzitter - bij afwezigheid door de 

ondervoorzitter - en de secretaris van de algemene vergadering. Belanghebbende derden 

kunnen een afschrift / een uittreksel van de notulen inkijken op de administratieve zetel. 

 

 

HOOFDSTUK 4: RAAD VAN BEHEER 

 

artikel 15 SAMENSTELLING 

De raad van beheer wordt verkozen bij geheime stemming en met gewone meerderheid 

door de werkende leden van de algemene vergadering en moet paritair samengesteld 

worden uit de kandidaten voorgedragen door enerzijds de afgevaardigden uit de 

gemeenteraad en anderzijds de afgevaardigden van de gemeentelijke sportraad, aangevuld 

met twee ambtenaren/ sportfunctionarissen. 

De mandaten van de beheerders lopen over zes jaar en dit tot de algemene vergadering die 

volgt op de installatie van de nieuwe gemeenteraad en beslist over de nieuwe samenstelling 

van de algemene vergadering. De eerste periode eindigt bij de installatie van de eerste 

gemeenteraad na de oprichting van de vereniging. 

De hoedanigheid van een lid van de raad van beheer wordt verloren onder dezelfde 

voorwaarden als deze vermeld in artikel 8. 

Het minimum aantal beheerders bedraagt 8. 

 - 3 voorgesteld door politieke afgevaardigden 

 - 3 voorgesteld door de sportraadafgevaardigden 

 - 2 ambtenaren / sportfunctionarissen. 

De algemene vergadering bepaalt het aantal beheerders. 

Artikel 16 BEVOEGDHEID 

De raad van beheer bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijk 

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 beheer 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. 

De aansprakelijkheid van de leden van de raad van beheer is beperkt tot de vervulling van 

de hun gegeven opdracht en tot de in hun functie als beheerder bedreven misgrepen. 

artikel 17 BEZOLDIGING 

De leden van de raad van beheer genieten geen enkele bezoldiging. 
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artikel 18 WIJZE VAN OPROEPING 

De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van beheer en dit 

volgens noodwendigheden. De raad van beheer wordt tevens bijeengeroepen wanneer 1/3 

van de leden van de raad van beheer hierom verzoeken. Aanvraag hiertoe dient schriftelijk 

ingediend te worden bij de voorzitter die verplicht is een vergadering bijeen te roepen 

binnen de 14 dagen. 

artikel 19 WIJZE VAN BERAADSLAGING / STEMMING 

De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen als er minstens de helft van zijn leden 

aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Op de 

tweede vergadering, kan geldig vergaderd worden ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  

Artikel 20 NOTULEN 

Van elke vergadering van de raad van beheer worden notulen opgemaakt die naar alle 

leden van de raad van beheer toegezonden worden en op de eerstvolgende vergadering van 

de raad van beheer ter goedkeuring geagendeerd worden. Hierna wordt een exemplaar 

gehandtekend door de voorzitter - bij afwezigheid door de ondervoorzitter - en secretaris 

van de raad van beheer. 

Artikel 21 ONDERTEKENING 

Alle stukken van de raad van beheer, met inbegrip de uitnodigingen voor de algemene 

vergadering, dienen ondertekend door de voorzitter - bij afwezigheid door de 

ondervoorzitter - en de secretaris. 

Artikel 22 BESTUURSFUNCTIES 

De raad van beheer kiest onder zijn beheerders een voorzitter, ondervoorzitter, 

penningmeester en secretaris. 

Uit afgevaardigden van gemeenteraad: ondervoorzitter. 

Uit afgevaardigden van sportraad: voorzitter. 

De functie van penningmeester en secretaris wordt uitgeoefend door de 

ambtenaren/sportfunctionarissen. 

 

 

HOOFDSTUK 5: BEGROTING EN REKENING 

artikel 23 BOEKJAAR  

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

artikel 24 BEGROTING / REKENING 

De raad van beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de 

begroting van het komende boekjaar voor. Beide documenten worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Artikel 25 KASNAZICHT 

De algemene vergadering duidt twee kasnazichters aan. Deze mogen geen deel uitmaken 

van de raad van beheer. 
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HOOFDSTUK 6: SPORTFUNCTIONARIS 

Artikel 26 § 1 Onder sportfunctionarissen worden de functionarissen verstaan die tewerkgesteld zijn 

in de gemeentelijke sportdienst en er organisatorische, sportieve, educatieve informatieve 

en/of andere agogische opdrachten vervullen en die beantwoorden aan de decretale 

voorwaarden van 5 april 1995 houdende de erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke 

sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse 

gemeenschapscommissie; (BS 20.9.1995) 

§ 2 De sportfunctionaris/diensthoofd, of zijn plaatsvervanger wordt belast met het dagelijks 

beheer van de vzw SPORTPROM Schoten. 

 

 

HOOFDSTUK 7: ONTBINDING EN VEREFFENING 

artikel 27 ONTBINDING 

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 is of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een twee 

derde meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 

Zijn geen twee derde 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 en die met 

een twee derden meerderheid de vereniging vrijwillig kan ontbinden. 

Deze beslissing dient bekrachtigd te worden door de Rechtbank van Eerste Aanleg.  

artikel 28 VEREFFENING 

Bij ontbinding van de vereniging door de algemene vergadering zal de vereffening worden 

uitgevoerd door één of meer vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene 

vergadering. 

artikel 29 TOEWIJZING NETTO-ACTIEF 

Na aanzuivering van alle schulden en lasten zal het netto-actief toegewezen worden aan het 

gemeentebestuur van Schoten voor het verwezenlijken van doelstellingen die gelijk zijn of 

overeenstemmen met het maatschappelijk doel van de vereniging zelf. 

artikel 30 BEZOLDIGING 

De taak van de vereffenaars is onbezoldigd. 

 

 

HOOFDSTUK 8: TOEPASSING VAN DE STATUTEN 

artikel 31 AANVAARDING STATUTEN 

Door het aanvaarden van deze statuten verbinden de leden zich tot de naleving ervan. 

artikel 32 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Voor de dagelijkse werking wordt door de raad van beheer een huishoudelijk reglement 

opgesteld. 
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artikel 33 ALGEMEEN 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 

van toepassing. 

Einde der statuten 

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering in 25 

exemplaren, waarvan ieder stichtend lid een exemplaar ontvangt. Eén exemplaar is bestemd voor het 

Bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is bestemd voor het register der 

beraadslagingen van de algemene vergadering. 

 

Gedaan te Schoten op 22 april 2002. 


