
Koraalduivels vzw 

Pastoor Senesalstraat 54 
9770 Kruisem 
Ondernemingsnummer: 0428.793.844 

 

AKTE NIEUWE STATUTEN  

 

De algemene vergadering van …………………………………………….. heeft in haar zitting besloten nieuwe statuten aan te 
nemen als volgt: 

 

HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel en duur 

Art. 1. naam van de vereniging: 
De vereniging heeft als benaming : “Koraalduivels”. 
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken 
uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder 
winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, en het adres van de zetel van de vereniging. 

Art. 2. adres van de zetel van de vereniging en gerechtelijke arrondissement waaronder zij ressorteert: 
De zetel is gevestigd te België, 9770 Kruisem, Pastoor Senesalstraat 54, gelegen in het gerechtelijk arrondissement van 
de provincie Oost-Vlaanderen met griffie te Oudenaarde. De zetel kan verplaatst worden na goedkeuring van de 
Algemene Vergadering, voor zover tevens aan de nodige openbaarmakingsvereisten wordt voldaan voor de wijziging 
van statuten. 

Art. 3. doel van de vereniging: 
De vereniging heeft tot doel in het algemeen bij te dragen tot de culturele en sportieve vorming van haar leden, de 
ontspanning van haar leden, het bevorderen van alle menselijke contacten en de bevordering van de lichamelijke 
conditie door het beoefenen van alle watersporten in de ruimste betekenis van het woord. In het doel wordt 
uitdrukkelijk opgenomen het aanleren, beoefenen en ontwikkelen van de duiksport in de ruimste betekenis van het 
woord. Het werkelijk beoefenen van andere takken van de watersport geschiedt bij eenvoudige beslissing van de Raad 
van Bestuur. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te 
verwezenlijken. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig 
kunnen zijn. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot 
de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële 
en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen 
tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. 

Art. 4. Duur van de vereniging: 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, en kan te allen tijde ontbonden worden. 

HOOFDSTUK II – Organen 

1. Leden 
Art. 5. Categorieën van leden. 
De vereniging telt vaste en toegetreden leden. 

Met de termen “lid” of “leden” in deze statuten wordt hier verwezen naar zowel vaste als toegetreden leden.  

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe 
aan de vaste leden. Toegetreden leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, doch hebben geen stemrecht. 
Het aantal vaste en toegetreden leden is onbeperkt, maar het aantal vaste leden moet minstens drie bedragen. De 
vaste leden zijn de leden die over de ruimste rechten beschikken binnen de vereniging. Zij ontlenen hun rechten en 
plichten aan de wet. 



De vaste en de toegetreden leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de 
vereniging. 
De Raad van Bestuur kan ook andere personen tot de vereniging toelaten als toegetreden leden, bv. als, jeugdduikers, 
sympathiserende leden of ereleden. 
 
Art. 6. Algemene voorwaarden en formaliteiten voor toetreding van vaste en toegetreden leden. 
6.1. voorwaarden: 
(a)   Betalen van het lidgeld (clubgeld en zwembadgeld) door overschrijving of storting op het rekeningnummer van 

de Koraalduivels vzw, of geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn.  
(b)   Door de Raad van Bestuur aanvaard worden als vast of toegetreden lid. 
(c)  Aanvaarding van het huishoudelijk reglement 
(d)   Men is geen vast of toegetreden lid van de vzw zolang niet elke algemene voorwaarde tot toetreding voor vaste 

en toegetreden leden en elke specifieke voorwaarde tot toetreding voor vaste of toegetreden leden vervuld is. 
Zelfs als het lidgeld reeds zou betaald zijn en/of het deel ervan bestemd voor de Federatie hieraan zou 
overgemaakt zijn en/of ondanks dat men reeds actief aan de trainingen zou deelgenomen hebben.  

6.2. formaliteiten: 
Als lid kan tot de vereniging toetreden: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur als 
dusdanig wordt aanvaard. 
De beslissing van de Raad van Bestuur, in voorkomend geval nadat verzet werd aangetekend door een of meerdere 
vaste leden, is zonder verhaal, en de reden van een gebeurlijke weigering dient niet opgegeven te worden. 

Art. 7. Bijzondere voorwaarden en formaliteiten voor toetreding van vaste leden. 
7.1. voorwaarden: 
(a)   het tweede jaar onafgebroken toegetreden lid (gestart) zijn van vzw Koraalduivels én  
(b)   Voldoen aan deze voorwaarden:  

 de minimum leeftijd van 18 jaar bereiken in de loop van het werkjaar, of  
 de minimum leeftijd van 16 jaar bereikt hebben én een duikende ouder hebben, vast lid van de vzw 

Koraalduivels of  
 vorig jaar toegetreden lid geweest zijn van de afdeling Jeugdduiken, de minimum leeftijd van 16 jaar bereikt 

hebben én positief geëvalueerd worden door de afgevaardigde van de afdeling Jeugdduiken en de 
duikschoolleider of  

 vorig werkjaar toegetreden lid geweest zijn van de afdeling Jeugdduiken, de minimum leeftijd van 14 jaar 
bereikt hebben én een duikende ouder hebben, vast lid van de vzw Koraalduivels   

(c)   Het aanvraagformulier tot vast lidmaatschap volledig invullen en ondertekenen of indien minderjarig door een 
(de) ouder(s) of wettelijke voogd laten mede ondertekenen, waardoor de kandidaat, alsmede (indien 
minderjarig) de ouders of voogd ervan, zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de statuten van de vereniging en 
het huishoudelijk reglement, na kennis te hebben genomen van deze documenten.  

(d)   Een recente pasfoto aan het secretariaat bezorgen. (dossier/duikboekje)  
(e)   De medische fiche van de Federatie, de brevettenkaart en het duikboekje, alle door een dokter ondertekend 

(jaarlijks onderzoek van medische geschiktheid, EKG onder belasting vanaf 45 jaar) binnen de maand na het 
starten van zijn trainingen aan het secretariaat afgeven voorzien van een pasfoto op het duikboekje of een kopie 
hiervan.  

(f)  Men is geen vast lid indien niet aan alle bijzondere voorwaarden voor toetreding van vast lid voldaan is 
 

7.2. formaliteiten: 
Een kandidaat vast lid dient zijn verzoek schriftelijk te hebben gericht aan de Raad van Bestuur door volledige invulling 
en ondertekening van het door de Raad van Bestuur opgestelde aanvraagformulier voor vast lidmaatschap.Het 
aanvraagformulier dient ingediend te worden bij de voorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur. In geval van 
minderjarigheid dient dit aanvraagformulier  voor vast lidmaatschap voor goedkeuring mede ondertekend te worden 
door ouders of voogd. 
Een kandidaat vast lid moet voldoen aan alle voorwaarden, zoals hierboven omschreven, om in aanmerking te komen 
voor het lidmaatschap. De raad van bestuur onderzoekt of aan de kandidaatsvoorwaarden wordt voldaan en indien dit 
het geval is, beslist zij over de toelating van het nieuwe vaste lid. 

Art. 8. Bijzondere voorwaarden en formaliteiten voor toetreding van toegetreden leden. 
8.1. voorwaarden: 
Toegetreden leden zijn die leden die niet aan alle specifieke voorwaarden voldoen om toe te treden als vast lid.  
Basisleden, jeugdduikers, ereleden, en sympathiserende leden zijn toegetreden leden. 
(a)  Basisleden:  

(1) Voldoen aan deze voorwaarden:  
 De minimum leeftijd van 18 jaar bereiken in de loop van het werkjaar, of  
 De minimum leeftijd van 16 jaar bereikt hebben én een duikende ouder hebben, lid van de vzw Koraalduivels 

of  



 Vorig jaar toegetreden lid geweest zijn van de afdeling Jeugdduiken, de minimum leeftijd van 16 jaar bereikt 
hebben én positief geëvalueerd worden door de afgevaardigde van de afdeling Jeugdduiken en de 
duikschoolleider of  

 Vorig werkjaar toegetreden lid geweest zijn van de afdeling Jeugdduiken, de minimum leeftijd van 14 jaar 
bereikt hebben én een duikende ouder hebben, lid van de vzw Koraalduivels  

 
̧(2)  Het aanvraagformulier tot ltoegetreden lid volledig invullen en ondertekenen of indien minderjarig door een 

(de) ouder(s) of wettelijke voogd laten mede ondertekenen, waardoor de kandidaat, alsmede (indien 
minderjarig) de ouders of voogd ervan, zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de statuten van de 
vereniging en het huishoudelijk reglement, na kennis te hebben genomen van deze documenten.  

 
(3)  Twee recente pasfoto's aan het secretariaat bezorgen. (dossier/duikboekje)  
 
(4)   De medische fiche van de Federatie, de brevettenkaart en het duikboekje, alle door een dokter ondertekend 

(jaarlijks onderzoek van medische geschiktheid, EKG onder belasting vanaf 45 jaar) binnen de maand na het 
starten van zijn trainingen aan het secretariaat afgeven voorzien van een pasfoto op het duikboekje of een 
kopie hiervan. 

 
(b)  Jeugdduikers:  

(1)  De minimum leeftijd van 10 jaar bereiken in de loop van het werkjaar én door het team van jeugdlesgevers 
geschikt bevonden worden.  

 
(2)    Het aanvraagformulier tot lidmaatschap jeugd volledig invullen en ondertekenen of indien minderjarig door 

een (de) ouder(s) of wettelijke voogd laten mede ondertekenen, waardoor de kandidaat, alsmede (indien 
minderjarig) de ouders of voogd ervan, zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de statuten van de 
vereniging en het huishoudelijk reglement, na kennis te hebben genomen van deze documenten. 

 
(3)    Tweede recente pasfoto’s aan de jeugdduikverantwoordelijke bezorgen. (dossier/eventueel duikboekje)  
 
(4)   Beide formulieren ‘geneeskundig onderzoek’, volledig ingevuld en ondertekend door respectievelijk een 

ouder of voogd en een dokter, voor eind september bij aanvang van het nieuwe seizoen of binnen de 
veertien dagen na het starten van de trainingen aan de jeugdduikverantwoordelijke afgeven..  

  
(c) Sympathiserende leden: 

Sympathiserende leden zijn vrijgesteld van specifieke toetredingsvoorwaarden. Hun aanvraag tot lidmaatschap wordt 
door de Raad van Bestuur behandeld. 

(d) Ereleden: 

Alsdusdanig door de Raad van Bestuur zijn voorgedragen en door de Algemene Vergadering zijn aanvaard. 

8.2. formaliteiten: 
(a) Basisleden en Jeugdduikers: 
Een kandidaat basislid of jeugdduiker dient zijn verzoek schriftelijk te hebben gericht aan de Raad van Bestuur door 
volledige invulling en ondertekening van het door de Raad van Bestuur opgestelde aanvraagformulier lidmaatschap 
toegetreden lid respectievelijk lidmaatschap jeugd.Het aanvraagformulier dient door een kandidaat basislid ingediend 
te worden bij de voorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur en door een kandidaat jeugdduiker aan de 
jeugdduikverantwoordelijke, de voorzitter of de secretaris van de Raad van Bestuur. 
In geval van minderjarigheid dient dit aanvraagformulier lidmaatschap toegetreden lid respectievelijk lidmaatschap 
jeugd voor goedkeuring mede ondertekend te worden door ouders of voogd.In hoofde van de kandidaat basislid of 
jeugdduiker is de voorwaarde van aanvaarding als toegetreden lid door de Raad van Bestuur evenwel vervuld, als 
hij/zij ten laatste binnen vijf weken na het vervullen van de voorwaarden tot toetreding als toegetreden lid niet bij 
gewone brief namens de Raad van Bestuur van het tegendeel op de hoogte werd gebracht. 
Onafhankelijk van het al dan niet vervullen van de algemene of bijzondere toetredingsvoorwaarden, kan eender welke 
bestuurder of eender welk vaste lid, tot ten laatste drie weken na het indienen van het volledig ingevuld 
aanvraagformulier, gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen de aanvaarding van een toegetreden lid. In dit geval dient 
de Raad van Bestuur opnieuw te beraadslagen en opnieuw te beslissen over het al dan niet aanvaarden of weigeren 
van de betwiste kandidatuur. Een eventuele weigering dient namens de Raad van Bestuur aan betrokkene te worden 
medegedeeld bij gewone brief, doch vóór het einde van de vijfde week volgend op het indienen van het volledig 
ingevuld aanvraagformulier. 
De beslissing van de Raad van Bestuur, in voorkomend geval nadat verzet werd aangetekend door een of meerdere 
vast leden, is zonder verhaal, en de reden van een gebeurlijke weigering dient niet opgegeven te worden. 



Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat, zolang alle toetredingsvoorwaarden niet vervuld zijn en in elk geval de volledige 
periode van lidmaatschap als toegetreden lid, de Raad van Bestuur zich te allen tijde het recht voorbehoudt het 
betrokken toegetreden lid bij eenvoudige beslissing zo nodig het verder toegetreden of vast lidmaatschap te 
weigeren. Bij dergelijke weigering beslist de Raad van Bestuur of en in welke mate het eventueel reeds betaalde 
lidgeld aan de belanghebbende zal worden terugbetaald. 
(b) Sympathiserende leden en ereleden: 
Er zijn geen bijzondere formaliteiten te vervullen. 
 
Art. 9. bijdragen en maximumbedrag van de bijdragen: 
De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 250 EURO. Binnen deze grens bepaalt de Algemene 
Vergadering evenwel het jaarlijks werkelijk te betalen lidgeld. De Algemene Vergadering mag categorieën van vaste of 
toegetreden leden voorzien die geen, of slechts gedeeltelijke, jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn. Conform artikel 12 
de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen wordt elk lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, geacht ontslag te nemen.  

Art. 10. uittreding, uitsluiting en schorsing van de vaste en toegetreden leden: 
10.1 uittreding 
Elk vast of toegetreden lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij elektronische of ter post 
aangetekende brief aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht. Het vast of toegetreden lid dat weigert de 
bijdrage te betalen binnen de vijftien dagen na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief wordt 
toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen. 
10.2 uitsluiting 
De uitsluiting van een vast of toegetreden lid kan slechts door de Algemene Vergadering bij geheime schriftelijke 
stemming en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen uitgesproken 
worden. 
10.3 schorsing 
De Raad van Bestuur kan elk lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan een zware overtreding van de statuten, 
huishoudelijk reglement of de normen van eer en welvoeglijkheid, schorsen tot aan de beslissing van de Algemene 
Vergadering omtrent de uitsluiting. 
10.4 Geen recht op teruggave of vergoeding: 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en 
kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen en gedane inbrengsten vorderen. Geschorste leden en 
hun rechtsopvolgers kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen en gedane inbrengsten 
vorderen.Aan de vereniging geleende fondsen of in bruikleen gegeven goederen zijn opeisbaar volgens de 
modaliteiten die in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

2. Raad van bestuur 
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum drie bestuurders. Als evenwel maar 
drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal 
bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat vast lid is van de vereniging. Minstens drie 
vierde van de bestuurders zijn vast lid van de vereniging. Bij uitzondering en mits toestemming van de Raad van 
Bestuur kan een toegetreden lid dat nog niet aan de voorwaarden voldoet om vast lid te worden zich kandidaat 
stellen voor een bestuursfunctie op voorwaarde dat de kandidaat het jaar volgend op zijn aanstelling vast lid wordt. 
De Algemene Vergadering beslist over de aanstelling als bestuurder. Indien deze bestuurder het jaar volgend op zijn 
aanstelling niet aan deze voorwaarde voldoet vervalt het bestuursmandaat automatisch met ingang van 1 januari van 
het nog eens daaropvolgende jaar. Deze uitzondering is niet van toepassing voor de functies van voorzitter, secretaris 
en penningmeester en is bovendien beperkt toepasbaar tot één vierde van de bestuursleden.  
Er kan slechts één persoon uit een juridisch of feitelijk gezin op hetzelfde ogenblik bestuurder zijn in de vereniging, 
behoudens mits akkoord van 2/3 van de Algemene Vergadering. Om tot bestuurder verkozen te kunnen worden moet 
men de volle leeftijd van eenentwintig jaar bereikt hebben. De bestuurders worden benoemd door de Algemene 
Vergadering bij geheime, schriftelijke stemming en zijn ten alle tijde door deze afzetbaar, eveneens bij geheime 
schriftelijke stemming. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over 
beslist. Het mandaat van bestuurder eindigt door verstrijken van termijn, door overlijden, door ontslag of door 
afzetting. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het vrijwillig ontslag van een bestuurder moet schriftelijk 
kennisgegeven worden aan de Raad van Bestuur. Benoeming, ontslag, aftreden en/of afzetting van een bestuurder 
wordt binnen een maand neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de 
vereniging en tevens in (de bijlage tot) het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Indien door het beëindigen van het 
mandaat van een bestuurder het aantal bestuurders-vast lid onder het minimum van drie vierde valt, moet elke nieuw 
verkozen bestuurder een vast lid zijn, en dit tot het minimum van drie vierde bestuurders-vast lid opnieuw 
overschreden wordt. 
Art. 12. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van drie jaar. 
Wanneer het totaal aantal bestuurders is teruggevallen beneden het minimum van drie (of twee, conform de 
modaliteit voorzien in artikel 11), blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien. 



Art. 13. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die 
van belang is voor de vereniging. De voorzitter, de secretaris of twee bestuurders roepen bij brief de Raad bijeen, op 
vraag van eender welk lid van de Raad. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of ingeval hij belet of afwezig 
is, achtereenvolgens door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De Raad kan slechts 
op geldige wijze beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder die belet is kan, zelfs bij eenvoudig schrijven, een ander bestuurder machtigen 
om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan een lid 
van de raad vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt. Van elke vergadering worden 
notulen opgemaakt, die na goedkeuring door de Raad ondertekend worden door de voorzitter en twee bestuurders, 
of door drie bestuurders, en bijgehouden worden in een daartoe bestemd register. Uittreksels en afschriften ervan 
worden geldig ondertekend door de voorzitter en een gemachtigd bestuurder, of door twee gemachtigde 
bestuurders. 
Art. 14. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is 
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze door de wet en de statuten uitdrukkelijk aan de 
Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over 
het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. 
Art. 15. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken, op zijn verantwoordelijkheid, 
overdragen aan één of meerdere bestuurders of personen die al dan niet lid zijn van de vereniging. De Raad duidt 
onder zijn leden degenen aan die beschikken over de maatschappelijke handtekening, en in deze statuten gemachtigd 
bestuurder genoemd worden. Deze machtiging kan te allen tijde door de Raad van Bestuur ontnomen worden of 
vrijwillig opgegeven worden door een schrijven gericht aan de Raad van Bestuur. Deze machtiging voleindigt eveneens 
bij verlies van het bestuurdersmandaat. De voorzitter beschikt steeds over de gemachtigde handtekening. De functie 
als voorzitter kan op dezelfde manier verloren gaan als het mandaat van een gemachtigd bestuurder.In alle akten, 
handelingen, volmachten of betalingen is de vereniging, behalve in geval van bijzondere machtiging door de raad of 
andersluidende bepalingen in deze statuten, geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter en een 
gemachtigd bestuurder, of van twee gemachtigde bestuurders. De Raad vervaardigt de huishoudelijke reglementen 
uit voorzien in deze statuten en alle reglementen die hij nodig oordeelt.  
Art. 16. De bestuurders, nemen in uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn 
slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Ten aanzien van derden zijn de bestuurders niet 
persoonlijk aansprakelijk voor zover zij binnen de perken van hun bevoegdheid blijven. 
 

3. Algemene Vergadering 
Art. 17. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vaste leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter of 
door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of door de oudste van de aanwezige bestuurders die vast lid zijn. Elk 
vast lid beschikt over een stem op de Algemene Vergadering. Een vast lid kan zich echter door een ander 
stemgerechtigd vast lid laten vertegenwoordigen. Een vast lid kan evenwel slechts één ander vast lid 
vertegenwoordigen. Ouders of voogd van minderjarige leden verklaren zich volledig akkoord met de deelname van 
deze leden aan beraadslagingen en beslissingen van de Algemene Vergadering, door eenvoudige invulling en 
ondertekening van het aanvraagformulier, voorzien in art. 7.1. Vertegenwoordiging van een minderjarig vast lid door 
een ander vast lid mag slechts mits schriftelijk akkoord van ouder of voogd. 
Art. 18. De Algemene Vergadering is bevoegd voor de zaken die haar in deze statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden 
en voor de zaken die haar door de wet uitdrukkelijk zijn toegekend, inzonderheid 

 het wijzigen van de statuten,  
 het benoemen en afzetten van bestuurders,  
 het benoemen en afzetten van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging 

wordt toegekend  
 het benoemen en afzetten van gemandateerde controlerende leden  
 de kwijting aan de bestuurders, de commissarissen en de gemandateerde controlerende leden  
 het goedkeuren van begrotingen en rekeningen,  
 het vrijwillig ontbinden van de vereniging,  
 het uitsluiten van een lid  
 De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk  
 Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.  
 De Algemene Vergadering beslist over alle bepalingen in het huishoudelijk reglement die betrekking hebben 

op het uitkeren van vergoedingen, onder welke vorm ook, aan de bestuurders, de leden van de duikschool of 
de andere leden. 

Art. 19. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang 
van de vereniging zulks vereist, of wanneer een vijfde van de vaste leden daarom schriftelijk verzoekt. Dit verzoek 
moet de agenda opgeven, waarbij elk additioneel punt dat door minstens 1/20 van de vaste leden aangebracht werd, 
op de agenda wordt geplaatst. De Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen in de 
loop van het eerste semester van het verenigingsjaar. De oproepingen geschieden bij gewone brief, ondertekend door 
de voorzitter of door twee gemachtigde bestuurders, gericht aan alle vaste leden, tenminste acht dagen voor de 
vergadering. De toegetreden leden mogen de vergadering bijwonen, doch worden niet opgeroepen. De oproeping die 
plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. 



Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 2 mei 2002 [art. 8 behandelt de wijzigingen 
van de statuten; art. 12 gaat over de uitsluiting van een lid; art. 20 behandelt de ontbinding van de vereniging] kan de 
vergadering van de agenda afwijken mits de toestemming van de Raad van Bestuur, indien voltallig aanwezig en 
hierover instemmend conform andere besluiten op de Raad van Bestuur worden genomen, en mits tenminste 
tweederde van de vaste leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe besloten wordt met een 
meerderheid van tweederde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

Art. 20.  
§ 1. In gewone gevallen worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van 
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter, of de 
stem van degene die hem vervangt. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling 
meegerekend, behalve indien de wet of de statuten een bijzondere stemmenmeerderheid opleggen. In deze laatste 
gevallen worden onthoudingen en ongeldige stemmen meegeteld als tegenstemmen. 
§ 2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld, en 
indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan 
kan een twee Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het 
aantal aanwezigen. Voor elke statuutwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Tot wijziging van de doeleinden van de 
vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen worden besloten. 
§ 3. Dezelfde regels als deze in § 2 omschreven voor een doelwijziging dienen te worden nageleefd bij ontbinding van 
de vereniging. 
§ 4. Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. 
Art. 21. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en twee 
bestuurders en de leden die het wensen, en die bijgehouden worden in een daartoe bestemd register. Uittreksels en 
afschriften ervan worden geldig ondertekend door de voorzitter en een gemachtigd bestuurder, of door twee 
gemachtigde bestuurders. Leden, alsook derden, die van een belang doen blijken hebben recht om, op hun kosten en 
ter plaatse, inzage en/of afschrift te vragen van de notulen, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven 
bekendmakingen.  

4. Toezicht 
Art. 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Elk jaar maakt de Raad van 
Bestuur de rekeningen van het verlopen jaar, de inventaris en de begroting voor het komende jaar op en legt ze ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen voor de 
Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de vaste leden. Het werkjaar van de vereniging heeft betrekking op de 
activiteiten van de vereniging. Het hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met het boekjaar. Het wordt in het 
huishoudelijk reglement bepaald. De inning van de lidgelden gebeurt in het begin van het werkjaar. 
Art. 23. Het toezicht over de vereniging moet aan één of meer commissarissen worden opgedragen indien de 
vereniging zich bevindt in de voorwaarden bepaald in artikel 17 §5 van de Wet van 2 mei 2002. Het toezicht over de 
vereniging kan, maar moet niet, aan één of meer commissarissen worden opgedragen indien de vereniging zich niet 
bevindt in de voorwaarden bepaald in artikel 17 §5 van de Wet van 2 mei 2002. In voorkomend geval benoemt de 
Algemene Vergadering bij gewone meerderheid de commissarissen, bepaalt hun getal, hun eventuele vergoeding en 
de duur van hun mandaat. De duur van een mandaat mag niet langer zijn dan drie jaar, een jaar te rekenen van 
jaarvergadering tot jaarvergadering, met uitzondering van het eerste boekjaar. De commissarissen kunnen te allen 
tijde bij gewone meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden. Zijn door om het even welke reden 
alle mandaten van commissarissen beschikbaar, dan kan de Raad van Bestuur ten alle tijde de Algemene Vergadering 
samenroepen om in de vervanging te voorzien. De mandaten van commissaris en van bestuurder van de vereniging 
zijn niet verenigbaar. De benoemingen van commissaris dienen bekend gemaakt te worden in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad. 
Art. 23bis. Het toezicht over de vereniging kan tevens aan één of meer gemandateerde controlerende leden worden 
opgedragen voor zover het toezicht over de vereniging niet aan één of meer commissarissen werd opgedragen. In 
voorkomend geval benoemt de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid de gemandateerde controlerende 
leden, bepaalt hun getal, en de duur van hun mandaat. De duur van een mandaat mag niet langer zijn dan drie jaar, 
een jaar te rekenen van jaarvergadering tot jaarvergadering, met uitzondering van het eerste boekjaar. De 
gemandateerde controlerende leden kunnen te allen tijde bij gewone meerderheid door de Algemene Vergadering 
ontslagen worden. Zijn door om het even welke reden alle mandaten van gemandateerde controlerende leden 
beschikbaar, dan kan de Raad van Bestuur ten alle tijde de Algemene Vergadering samenroepen om in de vervanging 
te voorzien. De mandaten van gemandateerde controlerende leden en van bestuurder van de vereniging zijn niet 
verenigbaar. De benoemingen van gemandateerde controlerende leden dienen niet bekend gemaakt te worden in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
Art. 24. Ten minste twee weken voor de jaarvergadering overhandigen de bestuurders de begroting, rekeningen en 
inventaris aan de commissarissen en/of de gemandateerde controlerende leden, die een verslag opmaken met hun 
eventuele voorstellen. Alle commissarissen hebben onbeperkt recht van toezicht en van controle op de handelingen 
van de vereniging. Zij mogen, ter plaatse waar de bescheiden zich bevinden, inzage nemen van de boeken, de 
briefwisseling, de notulen en, in het algemeen, van al de geschriften van de vereniging. Blijven de commissarissen 
voor om het even welke reden in gebreke, of benoemt de geldig samengeroepen Algemene Vergadering voor om het 



even welke reden geen commissarissen, dan worden begrotingen, rekeningen en inventaris geldig door de Raad van 
Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd zonder verslag van de commissarissen. Alle vaste 
leden hebben, ter plaatse waar de bescheiden zich bevinden en na schriftelijk verzoek, recht op inzage van de boeken, 
de briefwisseling, de notulen en, in het algemeen, van al de geschriften van de vereniging. 

HOOFDSTUK III – Ontbinding en vereffening 
Art. 25. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de 
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in artikel 20 van de wet van 2 mei 2002. In 
geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of 
meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 
Art. 26. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van het passiva, overgedragen aan één of meer 
verenigingen die gelijkaardige doelstellingen nastreven en die worden aangeduid door de Algemene Vergadering. 
 

HOOFDSTUK IV – Algemene bepalingen 
Art. 27. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, wordt verwezen naar de huishoudelijke 
reglementen, of blijft de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en zijn latere wijzigingen toepasselijk. 

 


