GECOORDINEERDE STATUTEN
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR
NR. 1814190
ONDERNEMINGSNR. 443360274
De hierna genoemde personen :
Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op 03.10.1956 te Goma
(Kongo)
Anita Maria Marcella Lambrechts, Valkenhof 41, 2590 Berlaar, geboren op
16.08.1967 te Lier
Gerda Mannaerts, Kloosterstraat 29, 2770 Herenthout, geboren op 26.03.1962 te
Niel
Guido Leon Louisa Rijnders, Liersesteenweg 60, 2590 Berlaar, geboren op
30.04.1965 te Lier
Paul Julius Fransisca Van Boeckel, Vredestraat 60, 2590 Berlaar, geboren op
20.01.1961 te Borgerhout
Guido van Den Broeck, Bastijnstraat 16, 2590 Berlaar, geboren op 28.04.1961 te Lier
Alexander Denis Celina Van Herck, Stationsstraat 12, 2590 Berlaar, geboren op
25.12.1954 te Lier
Christel Francis Lizette Van Looy, Liersesteenweg 11, 2590 Berlaar, geboren op
23.12.1968 te Lier
Robert Jozef Ivonne Wittevronghel, Pastoriestraat 16, 2560 Kessel, geboren op
27.02.1948 te Kessel,
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen met elkaar en met allen die
later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoogmerk (afgekort vzw) op te
richten overeenkomstig de wet van 27.06.1921 onder de hierna volgende
voorwaarden :
BENAMING
ARTIKEL 1
De vereniging draagt als naam : “Volleybal Club Berlaar”. In haar betrekkingen met
derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting “VC Berlaar”.
Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de
afkorting “vzw” worden voorafgegaan of gevolgd.
ZETEL
ARTIKEL 2
De vereniging heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres :Ernest van
Dyckstraat 21, 2590 Berlaar.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats binnen de gemeente
Berlaar. Dergelijke wijziging van zetel wordt beschouwd als een statutenwijziging.
De vereniging kan ook keuze van woonplaats doen.
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DOEL EN WERKINGSGEBIED
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke
opvoeding in het algemeen en van de volleybalsport in het bijzonder, door de
volleybalsport in eigen omgeving aan te moedigen en te propageren met eigen
middelen, door geregelde trainingen en tornooien te organiseren en deel te nemen
aan competities.
Om deze doelstelling te bereiken mag de vereniging beroep doen op alle mogelijke
personen, verenigingen, diensten en instellingen. Zij mag alle burgerlijke, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, de verwezenlijking en of de uitbreiding ervan kunnen
vergemakkelijken of bevorderen, en dit onbeperkt en zonder tijds- of frequentielimiet.
Zij kan in die zin, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen enkel voor
zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan haar doel.
De vereniging mag ook, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken en verenigingen
die hetzelfde, een gelijksoortig, een gelijkaardig, samenhangend doel hebben of die
haar belangen kunnen bevorderen en/of diensten kunnen vergemakkelijken.
DUUR
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
LEDEN
ARTIKEL 5
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie stemgerechtigde effectieve
leden bedragen.
ARTIKEL 6
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden iedere natuurlijke persoon die zelf of
diens wettelijke vertegenwoordiger, een aansluitingskaart ondertekent en de
jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage tijdig, zoals bepaald door de raad van bestuur,
betaalt en als dusdanig door de raad van bestuur als lid wordt aanvaard.
Ieder effectief lid kan worden geacht ontslagnemend te zijn indien de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage niet tijdig betaald is. Vrijwillig ontslag kan te allen tijde
gebeuren na schriftelijke in kennisstelling van de raad van bestuur.
De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de algemene vergadering worden
uitgesproken met een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen. . De raad
van bestuur kan een effectief lid dat zich aan een overtreding van de statuten, het
huishoudelijk reglement of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig heeft
gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.
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Ieder effectief lid verbindt er zich toe de statuten en het huishoudelijk reglement,
waarvan zij bij de toetreding in kennis wordt gesteld, alsook de besluiten van haar
organen na te leven. De rechten en plichten die de vzw-wetgeving omschrijft, zijn van
toepassing op de effectieve leden.
Enkel de effectieve leden die op datum van de algemene vergadering de leeftijd
hebben van 18 jaar, zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering.
ARTIKEL 7
De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, ook andere
personen als ereleden, steunende, adviserende leden … tot de vereniging toelaten
die een bijzondere band hebben met de vereniging en zich belangeloos achter de
doeleinden van de vereniging wensen te scharen. Deze worden beschouwd als
toegetreden leden.
Ieder toegetreden lid heeft een raadgevend stem in de algemene vergadering en is
vrijgesteld van de betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Ieder toegetreden lid heeft
tevens inzagerecht in de verenigingsdocumenten.
De uitsluiting van een toegetreden lid kan slechts door de algemene vergadering
worden uitgesproken met een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen. De
raad van bestuur kan de leden die zich aan een overtreding van de statuten, van het
huishoudelijk reglement of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig
hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL 8
Enkel de effectieve leden dienen een lidmaatschapsbijdrage te betalen, dat jaarlijks
door de raad van bestuur wordt bepaald in functie van de door de algemene
vergadering goed te keuren jaarlijkse jaarrekening en begroting. De verschuldigde
lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal 300,00 dat jaarlijks wordt geïndexeerd
volgens de evolutie van de index der consumptieprijzen.
ARTIKEL 9
Uitgesloten of uittredende leden en hun rechtsopvolgers kunnen op generlei wijze
delen in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht de door hen
of hun rechtsvoorgangers gestorte lidmaatschapsbijdragen terug te vorderen.
RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 10
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten
minste 3 leden, doch maximaal 9 leden, benoemd voor onbepaalde duur en
afzetbaar door de algemene vergadering bij tweederde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
De raad van bestuur stelt jaarlijks minstens twee mandaten herverkiesbaar.
Als de algemene vergadering maar drie stemgerechtigde effectieve leden telt, dan
telt de raad van bestuur slechts twee bestuurders. In ieder geval moet het aantal
bestuurders steeds lager zijn dan het aantal effectieve stemgerechtigde leden van de
algemene vergadering.

3

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De raad van bestuur kan onder zijn leden ook een ondervoorzitter,
een jeugdverantwoordelijke, een verantwoordelijke sportmanifestaties, een
feestleider kiezen, zonder dat deze opsomming een limitatief karakter heeft. De
overige leden zijn bestuurslid zonder functie.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Op voorlegging van geldige
betalingsbewijzen kunnen zij evenwel terugbetaling bekomen van uitgaven die zij
voor de vereniging hebben verricht.
ARTIKEL 11
Het mandaat eindigt:
1) bij overlijden
2) bij afzetting door de algemene vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen
bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen
3) bij wettelijke redenen
4) door vrijwillig ontslag
De bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de
voorzitter van de raad van bestuur.
ARTIKEL 12
De raad van bestuur bestuurt en verbindt de vereniging en vertegenwoordigt ze bij
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van
rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van
beheer of beschikking van roerende en onroerende goederen en van het
hypothekeren, van lenen of uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle
handels- en bankverrichtingen en van het opheffen van hypothekeringen. De raad
van bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun statuut en
bezoldiging.
De raad bezit de meest uitgebreide bevoegdheden, met uitzondering van welke
uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
De raad van bestuur kan, bij beslissing met gewone meerderheid der stemmen, voor
bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn
bevoegdheden overdragen aan één of meerdere leden van de raad van bestuur of
aan een dagelijks bestuur. Zij oefenen hun bevoegdheden alleen uit, met
uitzonderling van bankverrichtingen die een cash-geld afhaling impliceren van boven
de 250,00 waarvoor zij aldus met minstens twee dienen op te treden. De raad van
bestuur kan op elk moment en bij beslissing met gewone meerderheid der stemmen,
deze delegatie terug stopzetten.
Ook de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan
door de raad van bestuur bij beslissing met gewone meerderheid worden
opgedragen aan één of meer leden van de raad van bestuur. De bevoegdheden van
de bovengenoemde personen worden precies omschreven en afgebakend door de
raad van bestuur. Zij oefenen hun bevoegdheden alleen uit, met uitzonderling van
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bankverrichtingen die een cash-geld afhaling impliceren van boven de
250,00
waarvoor zij aldus met minstens twee dienen op te treden. De raad van bestuur kan
op elk moment en bij beslissing met gewone meerderheid der stemmen, deze
delegatie terug stopzetten.
ARTIKEL 13
De raad van bestuur beraadslaagt enkel geldig indien de ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig is. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als
college. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige bestuurders. Bij staking
of gelijkheid van stemmen heeft de stem van voorzitter, of diegene die hem dan
vervangt, de doorslag.
De raad van bestuur vergadert geldig op bijeenroeping van de voorzitter en de
secretaris of van twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en dient
minstens 8 dagen voor de vergadering te zijn verstuurd, per gewone post of per email, behalve in geval van hoogdringendheid. De voorzitter zit de vergadering voor.
In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de ondervoorzitter en in geval
laatstgenoemde afwezig is, door de oudste in functie van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur komt minstens één maal per maand samen.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, dus geen vertegenwoordiging op de
bestuursvergadering van de raad van bestuur.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, of
diegene die hem vervangt, en de secretaris wordt ondertekend. Uittreksels daarvan
worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of twee bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 14
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden zoals bepaald in
artikel 6, laatste alinea van deze statuten. Alleen zij zijn stemgerechtigd. De andere
leden, alsook toegetreden leden, mogen de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter en bij afwezigheid van
laatstgenoemde door de oudste in functie der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 15
De algemene vergadering komt van rechtswege samen op de 28e februari van het
jaar of op de eerstvolgende werkdag.
Oproepingen voor de algemene vergadering gebeuren schriftelijk, per gewone post
of per drager, minstens 8 kalenderdagen voor de Vergadering plaats vindt, onder
handtekening van de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur.
De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering.
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ARTIKEL 16
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de
omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de
stemgerechtigde effectieve leden hierom een verzoek richt aan de raad van bestuur,
bij aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.
Oproepingen voor de bijzondere algemene vergadering gebeuren schriftelijk, per
gewone post verstuurd, minstens 8 kalenderdagen voor de Vergadering plaats vindt,
onder handtekening van de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, van
twee bestuurders of van één vijfde van de stemgerechtigde effectieve leden.
De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering.
ARTIKEL 17
In de algemene vergadering hebben alle stemgerechtigde effectieve leden een
gelijke stem en wordt de beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid der
uitgebrachte stemmen, tenzij anders bepaald door de wet of de statuten.
Teneinde geldig te kunnen stemmen moet tenminste de helft van de effectieve
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, tenzij anders bepaald door de wet of de
statuten. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter of diegene die op
dat ogenblik de vergadering voorzit de doorslag.
Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten voorzien,
en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het
aantal aanwezigen of vertegenwoordigden.
Het is de effectieve stemgerechtigde leden toegestaan hun stem uit te brengen bij
volmacht. Elk effectief stemgerechtigd lid mag maximaal één volmacht dragen. De
volmacht dient gegeven te worden met een gedateerd en ondertekend document en
is slechts geldig voor één zitting van de algemene vergadering.
De algemene vergadering of de buitengewone algemene vergadering kan geen
geldige beslissingen treffen buiten de agenda.
ARTIKEL 18
De algemene vergadering is bevoegd voor :
1) goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de
statuten dan ook
2) (her)benoeming en afzetting van de bestuurders
3) goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening
4) de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
5) de uitsluiting van een effectief of toegetreden lid van de vereniging
6) de kwijting aan de bestuurders
7) desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het
bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk
9) alle andere door de statuten aan de algemene vergadering toegekende
bevoegdheden
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Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien tweederde van de
effectieve stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en er tevens een
tweederde meerderheid akkoord is om de statuten te wijzigen. Wordt dit
aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan kan een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze
vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen
of vertegenwoordigden, maar mits een tweederde meerderheid wordt akkoord
gevonden om de statuten te wijzigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de
15 kalenderdagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van
viervijfde van de stemmen worden besloten.
Tot uitsluiting van een lid kan enkel met een meerderheid van tweederde van de
stemmen worden besloten.
ARTIKEL 19
Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat wordt ondertekend
door de voorzitter of diegene die op dat moment de vergadering voorzit en de
secretaris en opgenomen wordt in een bijzonder register. Dit register kan door alle
leden en belanghebbende derden worden ingezien.
FINANCIEEL BEHEER
ARTIKEL 20
Het boekjaar loop van 1 januari tot 31 december. De jaarrekeningen en begrotingen
worden voor de raad van bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de
algemene vergadering.
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 21
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege,
kan de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien tweederde van de
stemgerechtigde effectieve leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een viervijfde meerderheid akkoord is om de
vereniging vrijwillig te ontbinden. Zijn geen tweederde van de stemgerechtigde
effectieve leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan
dient een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig
beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde
leden maar mits een viervijfde meerderheid wordt akkoord bevonden om de
vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het besluit tot ontbinding benoemt één of meer vereffenaars, bepaalt de eventuele
vergoeding van de vereffenaar(s), alsook de bestemming van het netto-actief van de
vereniging. Bij de ontbinding is de belangenloze bestemming van het vermogen
vereist aan een vereniging met soortgelijk of gelijkaardig doel. In geen geval wordt
het netto-actief toegewezen aan de leden.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 22
Alle aangelegenheden waarin bij wet of bij deze statuten niet is voorzien, kunnen
worden geregeld in een huishoudelijk reglement dat wordt goedgekeurd door de raad
van bestuur.
Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende
voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in
verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke
zaken in het algemeen en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden
opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.
ARTIKEL 23
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten of het huishoudelijk reglement is
voorzien, blijft de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
van toepassing.
ARTIKEL 24
Deze statuten vervangen de oprichtingsstatuten d.d. 09.08.1990 verschenen in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15.11.1990 onder het nummer 018141, met
de daaraan uitgevoerde wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 20.06.1991 onder het nummer 009306, van 29.03.1993 onder het
nummer 007341, van 05.05.1994 onder het nummer 008673 en van 04.11.2000
onder het nummer 009025.
Goedgekeurd in de Algemene Vergadering d.d. 28 februari 2005
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