Willem Tell Vilvoorde
Vereniging Zonder Winstoogmerk,
Te Vilvoorde, 20 juni 2019

Statuten
TITEL I:

BENAMING – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1 – NAAM
De vereniging heeft de rechtsvorm van een Vereniging Zonder Winstoogmerk met als
maatschappelijke benaming “KONINKLIJKE DOELSCHUTTERSMAATSCHAPPIJ WILLEM TELL VILVOORDE”,
kort “WILLEM TELL VILVOORDE”, afgekort WTV.
De vereniging is opgericht volgens de bepalingen van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, gewijzigd door de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van drieëntwintig maart tweeduizend negentien en eventueel volgende wijzigingen,
hierna genoemd “WVV”.
Artikel 2 – ZETEL
De zetel van de vereniging is gevestigd te: Perksestraat 290 – 1800 Vilvoorde, gelegen in het Vlaams
Gewest in het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het
Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.
Elke zetelverplaatsing wordt door het bestuursorgaan binnen de maand in bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekend gemaakt.
De website van de vereniging : www.wtvilvoorde.be
Het emailadres van de vereniging: secretariaat.wtv@gmail.com
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 2:31 5° lid van de WVV het adres van de website en
het emailadres van de vereniging te allen tijde wijzigen zelfs al zijn ze in de statuten opgenomen.
Artikel 3 –VOORWERP
De vereniging heeft als voorwerp:
a) Het handboogschieten te beoefenen en te propageren.
b) Alle bij het doel passende materialen en uitrustingen te verwerven, te lenen, in gebruik te
geven of te nemen, al dan niet tegen vergoeding
c) Als organisator of coördinator op te treden bij recreatieve of competitieve organisaties,
initiaties en gelijkaardige activiteiten
d) De vereniging mag samenwerken met andere verenigingen en/of aansluiten bij overkoepelende
verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven
e) Zij mag alle handelingen stellen, met inbegrip van handelsdaden, die rechtstreeks in verband
staan met haar doel, voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt aangewend voor het
doel waarvoor de vereniging is opgericht

De opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking en niet ter
beperking, zodat het bestuursorgaan alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorgeschreven maatschappelijk voorwerp.
Zij heeft als hoofdbedrijvigheid niet het voeren van handel of nijverheid en streeft er niet naar haar
leden te verrijken, noch enig patrimoniaal vermogen aan haar leden uit te keren.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen, die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn
verwerven, bezitten en er persoonlijke en/of zakelijke rechten op uitoefenen.
Het voorwerp van de vereniging kan niet gewijzigd worden dan door het besluit van vier vijfden van
de voltallige algemene vergadering.
Artikel 4 – DUUR
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur op negen november tweeduizend en één
(09/11/2001).

TITEL II:

LEDEN: AANVAARDING – ONTSLAG – UITSLUITING

Artikel 5 – LEDEN
Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar is minimum vijf.
Het bestuursorgaan kan naast de effectieve leden, toetredende en ereleden aanvaarden.
Artikel 5bis Effectief lid:
 De meerderjarige leden die eveneens aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
Toegetreden lid:
 Toegetreden leden zijn ofwel meerderjarige leden die niet aansluiten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie of minderjarige leden, al dan niet aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie.
Erelid:
 Ereleden zijn meerderjarige leden die door het bestuursorgaan wegens bijzondere verdienste
of betekenis voor de vereniging de titel van erelid krijgen toegekend. Zij kunnen geen
(bestuurs)functie binnen de vereniging vervullen en nemen niet deel aan de
bestuursvergaderingen.
Artikel 6 – AANVAARDING VAN NIEUWE LEDEN
De aanvaarding van nieuwe effectieve leden behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het
bestuursorgaan, die daarover beslist met eenvoudige meerderheid van haar leden. Het lid wordt van de
beslissing in kennis gesteld.
Zij gebeurt uitsluitend op grond van een schriftelijke aanvraag middels een aansluitingsformulier,
gericht aan de voorzitter van de vereniging.
De beslissing van het bestuursorgaan hoeft niet gemotiveerd te worden en tegen deze beslissing is
geen beroep mogelijk.

Na niet-aanvaarding kan maar een nieuwe kandidatuur ingediend worden één jaar na de datum van
beslissing.
Artikel 7 – EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP – UITTREDING & UITSLUITING LEDEN
De hoedanigheid van een effectief of toegetreden lid gaat verloren door:
 Schriftelijk ontslag, gericht aan de raad van bestuur
 Uitsluiting (zie artikel 9)
 Overlijden
 Faillissement of kennelijk onvermogen
 Het niet vervullen van de statutaire voorwaarden om lid te blijven zoals hierna wordt bepaald
Artikel 8 – VERVAL VAN LIDMAATSCHAP
De leden die het lidgeld dat zij verschuldigd zijn aan de vereniging niet binnen de termijn, bepaald
door het bestuursorgaan, hebben vereffend, of die niet regelmatig de algemene vergadering van de
vereniging bijwonen zonder hiervoor enige verantwoording te geven, worden, nadat het bestuursorgaan
dit heeft vastgesteld, geacht ontslagnemend te zijn.
Artikel 9 – SCHORSING & UITSLUITING VAN LEDEN
Het bestuursorgaan kan een lid dat zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen
van eer en welvoeglijkheid of aan de veiligheidsnormen schuldig heeft gemaakt, schorsen tot aan de
eerstvolgende algemene vergadering, die een beslissing zal nemen.
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden op de algemene vergadering door een
twee derde (2/3) meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch
in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Verliezen automatisch het lidmaatschap van de vereniging, zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben.
Artikel 10 – RECHTEN EN PLICHTEN
De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen goederen
voor de schulden van de vereniging.
Geen enkel lid kan:
 Kan aanspraak maken op maatschappelijk bezit
 Kan een teruggave vorderen van de betaalde bijdragen
 Kan een vergoeding eisen voor geleverde prestaties
Het lid dat ontslag neemt of geschorst of uitgesloten wordt:
 Kan geen aanspraak maken op maatschappelijk bezit
 Kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen
 Kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties
 Kan geen inzage vorderen in de rekeningen van de vereniging
 Kan geen zegels laten leggen
 Kan geen boedelbeschrijving vorderen
Hetzelfde geldt voor de rechthebbenden van een overleden lid.

Artikel 11 – LIDGELD
Het bestuursorgaan kan aan de leden van de vereniging, zowel effectieve leden, toetredende als
ereleden, een jaarlijks lidgeld opleggen dat niet meer dan 500 (verhoogd met de wettelijke indexaanpassingen) euro mag bedragen. Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuursorgaan jaarlijks
vastgelegd.

TITEL III:

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12 – SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De algemene vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden van de vereniging. Alle effectieve
leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde die eveneens lid moet zijn. Het aantal volmachten per
gevolmachtigde is niet beperkt.
Artikel 13 – BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Tot de uitsluitende bevoegdheden van het bestuursorgaan behoren:







Het wijzigen van de statuten;
Het benoemen en afzetten van bestuurders;
Het benoemen en afzetten van de commissarissen;
Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
De uitsluiting van een lid;
Het ontbinden van de vereniging en het bestemmen van het eventueel batig liquiditeitssaldo.

Artikel 14 – JAARVERGADERINGEN EN ANDERE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen in de maand september (einde werkjaar) of de maand december (einde boekjaar) om het
beleid der bestuurders en de rekeningen goed te keuren.
Te allen tijde kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Een
vergadering moet worden bijeengeroepen telkens één vijfde van de leden dit vraagt. Het verzoek zal
schriftelijk gericht worden aan het bestuursorgaan.
Artikel 15 – OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan bij middel van hetzij
digitale communicatie met ontvangstbevestiging hetzij door gewone brieven verzonden of overhandigd aan
alle leden en ten minste 10 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt letterlijk de agenda, en
verder de plaats, de datum en het uur van de vergadering.
Artikel 16 – BESLUITVORMING BINNEN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda zijn geplaatst.
Elk lid van de vereniging heeft slechts één stem.
Behoudens in de gevallen door de WVV en door deze statuten anders voorzien, worden de
beslissingen genomen bij gewone, eenvoudige meerderheid der aanwezigen en vertegenwoordigde
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Artikel 17 – NOTULEN, AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Zij bevatten een
beknopt verslag van het verloop van de vergadering en een uitslag der gedane stemmingen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden ter kennis gebracht van de effectieve leden
door middel van de notulen die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend, ongeacht of zij op
deze vergadering aanwezig waren. De notulen zullen ter inzage liggen op de zetel van de vereniging en op
eenvoudig verzoek van elk effectief lid aan hem worden toegezonden.

TITEL IV:

BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING & CONTROLE

Artikel 18 – BESTUURSORGAAN
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die
effectieve leden van de vereniging moeten zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor
een termijn van vier jaar.
Het bestuursorgaan wordt dagelijks bestuur genoemd.
Om de twee jaar wordt de helft van het dagelijks bestuur verkozen zodat de continuïteit
gegarandeerd blijft.
Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd.
De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord.
Wanneer een bestuursmandaat vacant wordt vóór de beëindiging van de termijn hebben de
overblijvende bestuurders het recht een bestuurder te coöpteren tot de volgende algemene vergadering,
die zijn mandaat moet bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Indien het
resterende mandaat minder dan twee jaar bedraagt kan de algemene vergadering beslissen om het
mandaat voor een termijn van minder dan zes jaar te laten duren zodat aan de voorwaarde van het 2° lid
kan voldaan worden.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering.
In dit geval zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene
vergadering samen te roepen om in de benoeming van nieuwe bestuurder(s) te voorzien.
Uittredende bestuurders blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst, totdat in hun
vervanging is voorzien.
Alle bestuurders zullen het mandaat kosteloos uitoefenen. Kosten gemaakt in het kader van de
uitoefening van het bestuursmandaat kunnen vergoed worden.
De mandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar.
Artikel 19 – VOORZITTERSCHAP & FUNCTIES IN HET DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur kiest uit zijn effectieve leden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Zij kan een ondervoorzitter aanduiden. De voorzitter is belast met het dagelijks bestuur
van de vereniging;

Artikel 20 – VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder voorzitterschap van haar voorzitter en dat
zo dikwijls het belang van de vereniging het vereist en telkens wanneer de voorzitter of tenminste twee
bestuurders erom verzoeken. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt de vergadering voorgezeten door
de ondervoorzitter of secretaris.
Het dagelijks bestuur kan slechts beraadslagen en geldig beslissen indien de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Bovendien zullen de beslissingen mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde
besluiten die achtereenvolgens door alle bestuursleden ter goedkeuring ondertekend worden.
Indien ten aanzien van één van de leden van het dagelijks bestuur een belangenconflict zou rijzen, zal
deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming.
Artikel 21 – BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur heeft de residuaire bevoegdheid en zetelt als een collegiaal bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vereniging, met als enige en beperkende uitzondering die
handelingen welke de WVV aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Het dagelijks bestuur kan te allen tijde en op haar verantwoordelijkheid aan derden bijzondere,
beperkte en tijdelijk volmachten geven, tevens kan zij haar bevoegdheid aan één van haar leden
overdragen.
Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht.

Artikel 22- EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT DER BESTUURDERS
De verenging wordt ten overstaan van derden alsook in rechte geldig vertegenwoordigd door haar
voorzitter, optredend samen met de secretaris of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

TITEL V:

BEGROTING, REKENINGEN & CONTROLE

Artikel 23 – BOEKJAAR & BEGROTING
Het maatschappelijk jaar van de vereniging valt samen met het burgerlijk kalenderjaar.
Op het einde van elk jaar stellen de bestuurders een rekening op alsook een begroting voor het
komende jaar en beiden zullen ter goedkeuring voorgelegd worden op de jaarvergadering.
Indien de jaarvergadering in september wordt gehouden zal een bijzondere algemene vergadering
bijeengeroepen worden indien de commissarissen in de jaarrekening onregelmatigheden aantreffen.
Artikel 24 – CONTROLE DER REKENNGEN
Op deze algemene vergadering worden twee effectieve leden als commissarissen/verificateurs
aangesteld. Zij onderzoeken de rekeningen en brengen hierover verslag uit.

Artikel 25
Het eventueel batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij
wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

TITEL VI:

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26 – VEREFFENAARS
In geval van ontbinding van de vereniging om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt
de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en hun vergoedingen en de wijze
van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders, die op het tijdstip van ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars, en dit zolang in hun vervanging niet is voorzien.
Artikel 27 – WIJZE VAN VEREFFENING
Vlaggen, bekers, trofeeën en kunstvoorwerpen zullen geschonken worden aan de stad Vilvoorde.
De vereffenaars zullen met het vermogen van de vereniging vooreerst de schulden aanzuiveren.
De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het eventuele batig saldo van de
vereniging. De beslissing wordt genomen bij drie/vierde (3/4) meerderheid van de aanwezige en geldig
vertegenwoordigde effectieve leden. Dit batig saldo moet echter een bestemming gegeven worden die
zoveel mogelijk het doel benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht en binnen het
Vlaams Gewest.
Artikel 28
Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het Wetboek voor Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
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