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 Statuten 
De Algemene Vergadering van  ……………………..,geldig samengeroepen en beschikkend 

over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid heeft besloten de statuten te 
wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het wetboek van venootschappen en 
verenigingen (WVV). De hiernavolgende statuten worden aangenomen  

Titel I: Naam, zetel, doel, duur 

Artikel 1   Benaming 
De vereniging zonder winstuitkering draagt de naam “Edegemse Kajak Club vzw” of afgekort “EKC 
vzw”. 

Artikel 2.   Maatschappelijke zetel 
De vereniging is gevestigd binnen de grenzen van het Vlaams Gewest. De vestiging kan verplaatst 
worden door het bestuursorgaan, voor zover de verplaatsing geen wijziging van de taal van de 
statuten met zich brengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te 
voeren in de statuten.  

Artikel 3.     Belangeloos doel 
De vereniging heeft als belangeloos doel het beoefenen en bevorderen  van peddelsporten, in 
zonderheid  van de kano - en kajaksport. 
Na goedkeuring door het bestuursorgaan kunnen andere sporten en activiteiten beoefend worden.  
De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van deze doelstellingen 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. 
De vereniging heeft geen politiek, filosofisch of religieus karakter en respecteert de overtuiging van 
de leden. 

Artikel 4.  Duur van de vzw 
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden. 

Titel II: Leden 

Artikel 5.  Leden 
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het minimum aantal leden bedraagt drie.   
De vereniging kan effectieve leden en toegetreden leden tellen. Toegetreden leden hebben geen 
stemrecht  (art6.4) Specifieke toetredingsvoorwaarden ,alsook rechten en verplichtingen kunnen 
worden bepaald door een intern reglement. 
Leden kunnen aangesloten worden bij de landelijke federatie dewelke peddelsporten, in 
zonderheid  het kano - en kajakvaren, overkoepelt. 

Artikel 6.  Leden - verplichtingen 
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De effectieve en toegetreden leden zijn verplicht: 
1.  Het jaarlijkse lidgeld te betalen. 
2.  De statuten en het intern reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen 

na te leven. 
3. Vertrouwelijk om te springen met informatie over de vereniging en de belangen van de 

vereniging niet te schaden. 
4.  Elke adreswijziging aan de raad van bestuur mee te delen.  

De niet in België wonende leden zullen beschouwd worden als toegetreden leden.  Zij mogen 
deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.  Zij hebben echter geen stemrecht in de 
algemene vergadering en zullen derhalve geen uitnodiging noch agenda ontvangen.  Niet in België 
wonende leden die een inbreng wensen te hebben in de werking van de vereniging kunnen dit 
schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat. Deze leden zullen vervolgens ingeschreven 
worden op de ledenlijst van de effectieve leden. 

5. de belangen van de vereniging en haar organen niet te schaden. 

Artikel 7.  Leden - voorwaarden 

 Enkel natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen als lid. 
 De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:  
-Kunnen zwemmen ! 
-Het toetredingsformulier volledig en waarheidsgetrouw invullen, handtekenen en versturen 
(mailen) naar het correspondentie adres. 
 Het invullen en ondertekenen van het toetredingsformulier houdt in dat men zich eens verklaart   
met statuten, intern reglement en de privacy verklaring van de vereniging. 
 Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid en dit op haar 
eerstvolgende vergadering. De beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is 
geen beroep mogelijk. Als het Bestuur de toelating van een kandidaat–lid weigert, kan dit 
kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na minstens 2 jaar na de eerste aanvraag. 

De (effectieve) leden, die hun jaarlijkse bijdrage betaalden, worden uitgenodigd op de activiteiten 
van de vereniging. 

Artikel 8.   Leden - ontslagname 
Elk lid kan uittreden door het indienen van zijn ontslag bij het bestuursorgaan. De 
ontslagbetekening dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van de dag waarop het 
ontslag ingaat. 
Uittredende en uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging: Zij kunnen 
geen enkel recht laten gelden op de goederen van de vereniging. 
Een lid dat nalaat zijn jaarlijkse bijdrage te betalen binnen de dertig dagen na afloop van de per 
uitnodiging tot aanbetaling bepaalde periode, wordt geacht ontslagnemend te zijn. 

Titel III: Algemene vergadering 

Artikel 9  Samenstelling en bevoegdheden. 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden die hun jaarlijks lidgeld betaald 
hebben. Het jaarlijks lidgeld bedraagt maximum 150 euro en dit bedrag is gekoppeld aan de index 
van de consumptieprijzen. 
Ieder lid beschikt over één stem. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een 
vertegenwoordiger mag hoogstens  over vijf volmachten beschikken. De voorzitter verdeelt 
ingediende volmachten evenredig onder de stemgerechtigde aanwezigen. 
Indien er bij stemming een gelijkheid in stemmen onstaat, dan is de stem van de voorzitter- bij 
ontstentenis die van het oudste lid- van het bestuursorgaan doorslaggevend.   
Het bestuur kan derden, evenwel zonder stemrecht, uitnodigen tot de algemene vergadering. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter,  of bij diens afwezigheid door   het 
oudste aanwezige bestuurslid. 

De algemene vergadering is bevoegd voor: 
a. De wijziging van de statuten    (2/3 aanwezigheid  en 2/3 meerderheid der stemmen ). 



b. De benoeming en afzetting van de bestuurders. 
c. De kwijting aan de bestuurders. 
d. De goedkeuring van de jaarrekeningen. 
e. De uitsluiting van leden    (2/3 meerdeheid der stemmen). 
f.  De ontbinding van de vereniging    (zie doelswijziging). 
g. De omvorming van de vzw tot Ivzw. 
h. Doelswijziging  (2/3 aanwezigheid en 4/5 meerderheid der stemmen). 

Alle bevoegdheden die niet door de wet of  door deze statuten aan de algemene vergadering 
worden toevertrouwd, komen toe aan het bestuursorgaan. 

Artikel 10.  Vergaderingen 
De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar door het bestuursorgaan worden 
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, op een door het 
bestuursorgaan  te bepalen plaats en datum en dit binnen de zes maanden na afsluiting van het 
boekjaar. 
De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens  het doel of het 
belang van de vereniging dat vereist en moet, binnen een termijn van 21 dagen, worden 
bijeengeroepen telkens wanneer tenminste een vijfde van het aantal leden erom vragen. 
Alle effectieve leden worden minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering langs reguliere 
of elektronische post uitgenodigd tot de algemene vergadering. 
De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of een ander lid van het bestuursorgaan. Zij 
vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering. Zij bevat de agenda en alle relevante 
bijlagen. 
Elk agendapunt dat minstens door één bestuurder of door een vijfde van het aantal effectieve 
leden schriftelijk en ondertekend  aangebracht wordt, wordt op de agenda geplaatst. 
De algemene vergadering kan enkel en uitsluitend geldige besluiten nemen over 
aangelegenheden die op de agenda staan. 

Artikel 11.  Aanwezigheidsquorum 
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden. 
In geval van wijziging der statuten of van ontbinding van de vereniging of van uitsluiting van een lid 
of van wijziging van het doel, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 
Onthoudingen tellen niet als negatieve stemmen en blijven buiten de beraadslaging. 
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de secretaris of 
een bestuurder. Deze verslagen worden opgenomen in een bijzonder register. 

Artikel 12.  Verslagen 
Alle leden kunnen, op eenvoudige schriftelijke vraag en na afspraak met de secretaris, op de zetel 
van de vereniging het register van de leden, alle boekhoudkundige stukken evenals alle verslagen 
en beslissingen van de algemene vergadering en van het  bestuursorgaan raadplegen. 

Titel IV: Het Bestuursorgaan 

Artikel 13.  samenstelling 
De vereniging wordt geleid door het bestuursorgaan. Dit bestaat uit minimum drie personen en 
wordt door de algemene vergadering samengesteld. De leden  van het bestuursorgaanorgaan 
verdelen onderling de taken. 
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd voor een termijn van vier jaar.  Bij de 
samenstelling van het bestuursorgaan dient er op gelet dat ten minste de helft van de leden van 
het bestuur bestaat uit varende leden, of leden die, vb als ex-vaarder, een sterke  historische band 
hebben met het kajak. 
Het bestuursorgaan is om de twee jaar voor de helft herkiesbaar door de algemene vergadering. 



Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden minimaal een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en een PR. Deze omschrijving is louter exemplatief en niet 
limitatief.  Bestuurders kunnen in overleg taken combineren en opsplitsen.  
Elk lid van het bestuursorgaan kan zijn functie beëindigen door het indienen van zijn ontslag. De 
ontslagbetekening dient schriftelijk te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de vereniging en 
moet melding maken van de dag waarop het ontslag ingaat. 
De leden van het bestuursorgaan oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden 
niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen 
beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur. 

Artikel 14.  Opdrachten 
Het bestuursorgaan heeft als voornaamste opdrachten: 

1. Het dagelijks bestuur van de vereniging. 
2. De uitvoering van de besluiten genomen door de algemene vergadering. 
3. Te waken over de verwezenlijking van de doelstellingen zoals vermeld in artikel 3. 
4. Jaarlijks verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over zijn bestuur. 
5. De vereniging te vertegenwoordigen in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.     
Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een of meerdere bestuurders. 
 7. De leden uitnodigen op de activiteiten van de vereniging. 

Artikel 15.  Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter, de secretaris of een bestuurslid en 
wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid  door het oudste aanwezige 
bestuurslid.  
Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een 
vertegenwoordiger mag binnen vergadering van het bestuursorgaan slechts over één volmacht 
beschikken.  
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden gezamenlijk genomen bij meerderheid van 
de aanwezige en vertegenwoordigde leden, waarbij de voorzitter bij gelijkheid van stemmen een 
doorslaggevende stem heeft. 
Het bestuursorgaan kan welbepaalde bevoegdheden delegeren aan een afgevaardigd of 
gevolmachtigd lid van de vereniging. 
Van elke vergadering van het bestuursorgaan wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend 
wordt door de secretaris of een bestuurder. Deze verslagen worden opgenomen in een bijzonder 
register. 

Artikel 16.   Schorsing 
Leden kunnen door het bestuursorgaan tijdelijk geschorst worden, dit uiterlijk tot de volgende 
algemene vergadering, als zij: 

- De werking van de vereniging hinderen. 
- De hun opgelegde taken niet volbrengen. 
- Door hun woorden of daden schade zouden berokkenen aan de goede naam en faam van de    
club, iclusief overtreding van vaarreglementen, al dan niet recidief.  
-Enig andere inbreuk aan het intern reglement  plegen. 

Het uiteindelijke ontslag is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. 

titel V: Financieel beleid 

Artikel 17.  Boekhouding 



Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.Het bestuursorgaan bereidt de rekeningen voor 
en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring spreekt de 
algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders. 
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wetgeving 
vermelde stukken na goedkeuring tijdig worden neergelegd op de griffie van de  
ondernemingsrechtbank. 

Titel VI: Ontbinding en vereffening 

Artikel 18. 
Het netto actief van de vereniging, na vereffening van schulden en aanzuivering van kosten, zal na 
de ontbinding van de vereniging toegewezen worden aan werken waarvan het sociaal doel 
overeenkomt met het doel van de vereniging. 
De algemene vergadering beslist over de toewijzing van dit netto actief. 
In geval de algemene vergadering mocht in gebreke blijven, zal de bestemming van het netto 
actief worden bepaald  door de raad van bestuur op dat ogenblik in functie. 

In geval van ontbinding en vereffening zullen de voorschriften, zoals vervat in het Wetboek van 
Venootschappen en Verenigingen,  nauwgezet gevolgd worden 

Titel VII: Intern reglement 

Artikel 19. 
Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement 
kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wetgeving op de vzw’s  of strijdig zijn met de 
statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de leden meegedeeld, 
eventueel per mail, overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van venootschappen en 
verenigingen(WVV). De recentste versie van het intern reglement is steeds ter inzage op de 
website van de vzw. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de 
agenda en in de notulen van het Bestuursorgaan op te nemen. 

Titel VIII: Algemene bepalingen 

Artikel 20.  Slot 
Voor alles wat niet in deze statuten of via een intern reglement is geregeld, is het Wetboek 
Venootschappen en Verenigingen van toepassing. 

Titel IX: Samenstelling van het bestuursorgaan. 

Artikel 21. 
Worden door de algemene vergadering tot bestuurders benoemd, die in eigen midden hebben 
verkozen: 

- tot voorzitter-penningmeester-ledenadministratie: de heer Hofmans Ludovicus Anna Jozef  
- tot bestuurder: mevrouw Geers Karin Ghislaine Etienne  
- tot penningmeester-PR-administratie: de heer Struyf Herman August Jozef 



Deze aangepaste versie van de statuten werd opgesteld conform de  vernieuwde vzw-wetgeving 
(Wetboek van Venootschappen en Verenigingen    dd. 23 maart 2019). 
Aldus  op 06 mei 2021 in twee originele exemplaren opgemaakt te Edegem, 
en na goedkeuring door de Algemene Vergadering op 19 juni 2021, door de bestuursleden 
ondertekend.  


