26 maart 2017
Militaire Antwerpse Watersportvereniging Brabo vzw
Sleutelshof 17
2070 Zwijndrecht (Burcht)
Ondernemingsnummer : 0834.551.574

STATUTEN

I BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR
ARTIKEL 1
Onder de ondergetekenden wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming Militaire
Antwerpse Watersportvereniging Brabo, afgekort MAW Brabo.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres Sleutelshof 17, 2070 Zwijndrecht (Burcht) en ressorteert onder
het gerechterlijk arrondissement Antwerpen.
Bij beslissing van de algemene vergadering die in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, kan de zetel elders
gevestigd worden.
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel de beoefening van de watersport aan te moedigen, inzonderheid door aan haar leden,
zowel militairen als burgers, technische, materiële en administratieve hulp te verlenen, met inbegrip van de
medewerking van leraars, monitors en trainers, het ter beschikking stellen van uitrustingen en door het inrichten van
toernooien en sportdemonstraties.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor
zij werd opgericht.
De vereniging ontzegt zich elke inmenging in politieke, filosofische of godsdienstige aangelegenheden.
ARTIKEL 4
De vereniging werkt met eigen middelen en met middelen ter beschikking gesteld volgens overeengekomen
bepalingen door derden, en in het bijzonder Defensie en de vzw Sportcentrum van Defensie.

ARTIKEL 5
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan door de algemene vergadering worden ontbonden.
II LEDEN
ARTIKEL 6
Het aantal leden moet ten minste 20 leden bedragen.
De eerste leden zijn de stichtende leden, vermeld onder artikel 42 van deze statuten.
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ARTIKEL 7
De vereniging omvat leden en toegetreden leden.
Tenzij anders vermeld in deze statuten heeft het begrip lid of leden betrekking op de leden en niet op de
toegetreden leden.
Als lid of toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als
dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de
voorzitter.

ARTIKEL 8
Kunnen leden worden:
-

personeelsleden van Defensie; in werkelijke dienst, met rustpensioen of deel uitmakend van de getrainde
reserve;
al de personen die op 29 juni 2002 het statuut van effectief lid hadden van de VZW Sportcentrum van
Defensie volgens de statuten van 15/05/1993 en tot op heden dit statuut continu hebben behouden.

Zij alleen genieten van de wettelijke rechten van de verenigingsleden voor zover zij ingeschreven zijn en de bijdrage
betaald hebben.
ARTIKEL 9
Kunnen toegetreden leden worden: al de personen die niet voldoen aan de voorwaarden om lid te zijn volgens art.8..

ARTIKEL 10
De raad van bestuur beslecht zonder verhaal de geschillen met betrekking tot de toelating der leden of toegetreden
leden.
Elk lid of toegetreden lid dient eveneens als toegetreden lid aanvaard te zijn door de VZW Sportcentrum van
Defensie. Enkel als toegetreden lid van de VZW Sportcentrum van Defensie kan men genieten van de door Defensie
ter beschikking gestelde infrastructuur en materieel.
ARTIKEL 11
Elk lid of toegetreden lid verbindt er zich toe de voorschriften te eerbiedigen die worden vastgelegd in het
huishoudelijke reglement van de vereniging.

Indien er wordt geconstateerd dat een lid of toegetreden lid het huishoudelijk reglement niet naleeft of dat er een
incident heeft plaatsgevonden op de terreinen , in de gebouwen of tijdens een clubactiviteit van de vzw kan de
voorzitter van de RvB of zijn plaatsvervanger,de ondervoorzitter of door de aanwezige bestuurder met de meeste
anciënniteit binnen het bestuur, een tuchtprocedure opstarten.
ARTIKEL 12
Het staat elk lid of toegetreden lid vrij uit de vereniging te treden door schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur.
Wordt geacht ontslag te nemen het lid of toegetreden lid:

dat zijn bijdrage en/of andere schulden niet betaalde binnen de maand nadat het daartoe schriftelijk werd
verzocht door het secretariaat;

dat niet meer aan de toetredingsvoorwaarden voldoet.

dat de in Artikel 11 vermelde voorschriften niet naleeft of eerbiedigt (na verwittiging door bestuur)
De uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden uitgesproken overeenkomstig artikel 12
van de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
De uitsluiting van de toegetreden leden behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De voorzitter van de vzw MAW Brabo kan de toegang tot de installaties voorlopig ontzeggen aan de leden en
toegetreden leden tegen wie de uitsluiting is voorgesteld.

© Vlaams Studie en DocumentatieCentrum voor VZW’s

ARTIKEL 13
De aanwezige, de ontslagnemende, de uitgesloten of de uittredende leden of toegetreden leden, alsmede de
erfgenamen van een overleden lid of toegetreden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk fonds;
zij kunnen de teruggave van de door hen, door hun rechtsvoorganger of door derden gestorte bijdragen, subventies
of om het even welke andere prestaties niet eisen. Zij kunnen geen rekeningsopgave of verantwoording noch
zegellegging en inventaris eisen of in rechte vorderen.
ARTIKEL 14
De algemene vergadering stelt ieder jaar het bedrag van de bijdrage der leden of toegetreden leden vast.
De maximum bijdrage die een lid en toegetreden lid betaalt mag niet meer bedragen dan 5000 €.
De minimum bijdrage die een lid en toegetreden lid betaalt mag niet minder zijn dan de totale jaarlijkse werkingskost.
ARTIKEL 15
De wijze waarop de bijdragen worden geïnd, wordt voorgeschreven in het huishoudelijke reglement van de
vereniging.
III ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16
De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging.
Ze is bevoegd voor :
-

het wijzigen van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid van de vereniging;
de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 17
De algemene vergadering draagt de administratie en het bestuur over aan een raad van bestuur.
ARTIKEL 18
Elk jaar wordt, ten laatste op 1 maart, op een plaats aangeduid in de oproeping, een gewone algemene vergadering
gehouden van de leden. Enkel de leden hebben stemrecht op de algemene vergadering.
Bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de raad van bestuur worden samengeroepen telkens wanneer
deze oordeelt dat zulks voor de belangen der vereniging nuttig is; zij moeten worden samengeroepen op uitdrukkelijk
schriftelijk verzoek van één vijfde der leden aan de voorzitter van de raad van bestuur; binnen de 21 dagen en
uiterlijk de veertigste dag na het verzoek, ze worden gehouden op de in de oproeping aangeduide plaats.
ARTIKEL 19
De oproeping die de agenda vermeldt en door de voorzitter namens de raad van bestuur ondertekend is, wordt
tenminste acht dagen vóór de datum der bijeenkomst van de vergadering aan alle leden toegezonden. De oproeping
kan per e-mail worden verzonden.
Elk voorstel kan door de raad van bestuur op eigen initiatief of op schriftelijk verzoek van één of verscheidene leden
of toegetreden leden op de agenda worden gebracht.
Elk voorstel, ondertekend door een aantal leden of toegetreden leden dat gelijk is aan één twintigste van het aantal
leden of toegetreden leden volgens het ledenregister, moet op de agenda worden gebracht.Ongeacht de laatste
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wijzigingen van het aantal leden al in het ledenregister zijn opgenomen of niet. De raad van bestuur beschikt over
een termijn van acht dagen om wijzigingen aan te vullen in het ledenregister.
ARTIKEL 20
Tijdens een algemene vergadering, hebben alle leden gelijk stemrecht; elk lid beschikt over één stem. De leden
mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits schriftelijke volmacht; een lid mag evenwel slechts
drager zijn van ten hoogste twee volmachten.
ARTIKEL 21
Het bureau van de algemene vergaderingen is samengesteld uit de aanwezige leden van de raad van bestuur. De
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of door de aanwezige
bestuurder met de meeste anciënniteit binnen het bestuur.
ARTIKEL 22
In de regel zetelt de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal leden die er aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Over een statutenwijziging, een wijziging van het doel of de doeleinden, en de ontbinding van de vereniging, kan de
algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden en uiterlijk niet later dan veertig dagen na de eerste vergadering.
ARTIKEL 23
In de regel worden de beslissingen genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen is
die van de voorzitter beslissend.
Bij de benoeming van de bestuurders zijn die kandidaten verkozen dewelke het meest aantal stemmen behaald
hebben op voorwaarde dat ze het quorum haalden, gelijk aan 25 % van de uitgebrachte stemmen per mandaat.
Bij gelijkheid van stemmen en op voorwaarde dat men het quorum behaalt, wordt tot een herstemming overgegaan
tussen deze kandidaten. In geval van gelijk aantal stemmen bij deze herstemming, is de kandidaat met de meeste
anciënniteit binnen de vereniging, verkozen. Indien het om nieuwe kandidaten gaat, is de oudste kandidaat verkozen.
Op verzoek van de meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, wordt een
geheime stemming gehouden.
Wanneer het personen betreft is de geheime stemming verplicht.
Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken.
Over een statutenwijziging of de uitsluiting van een lid kan de algemene vergadering slechts besluiten met een
meerderheid van twee derde van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het gaat om een wijziging
van het doel of de doeleinden, of de ontbinding van de vereniging, is een vier vijfde meerderheid nodig,
onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegeteld als tegenstemmen.

ARTIKEL 24
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die haar door de Raad van Bestuur worden
voorgelegd.

ARTIKEL 25
De besluiten van de algemene vergadering worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en worden
ondertekend door de voorzitter alsmede door de leden of toegetreden leden die hierom verzoeken. Dat register wordt
ten zetel der vereniging bewaard en kan door de leden of toegetreden leden worden ingezien mits voorafgaandelijke
schriftelijke aanvraag bij de voorzitter, waarna het tijdstip van inzage zal bepaald worden.
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Derden die een wettelijk belang kunnen aantonen, kunnen een uitreksel krijgen van de notulen, beperkt tot de
beslissingen die hen aanbelangen. Daartoe richten zij een schriftelijke aanvraag aan de voorzitter.

IV RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 26
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit tenminste 3 bestuurders die door de
algemene vergadering worden benoemd voor een termijn van 3 jaar.
Minimaal 50% van de Raad van Bestuur moet ingenomen worden door effectieve leden.
ARTIKEL 27
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door
het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene
vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk of per e-mail bekendmaken aan de raad van bestuur.
Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum
is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen,
welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk of per e-mail in
kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de
griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL 28
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid in het beheer en het bestuur der vereniging om haar
doel te verwezelijken.
Al wat in deze statuten of bij de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden, behoort tot de
bevoegdheid van de raad.
Deze kan, onder meer, alle kontrakten en koopovereenkomsten aangaan of sluiten, alle roerende en onroerende
goederen ter verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel verkopen, ruilen, in pacht nemen en geven, betalingen
doen en ontvangen, kwijting hiervan eisen of geven, deposito's aanleggen of in ontvangst nemen, giften en legaten
alsmede overdrachten van goederen aanvaarden, leningen op korte termijn met of zonder waarborg aangaan,
zakelijke rechten, zowel op roerende als op onroerende maatschappelijke goederen toestaan, alle verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vereniging verband houden, alsook zicht voor
gelijksoortige of gelijkwaardige verenigingen interesseren.
De rechtsvorderingen, zowel deze tot eis als deze tot verweer, worden door de raad van bestuur gevoerd en worden
ingesteld, ten verzoeke van zijn voorzitter of van een daartoe door de raad aangestelde persoon.
ARTIKEL 29
De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid een deel van haar bevoegdheden delegeren aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders en deze dienovereenkomstig benoemen als persoon gemachtigd de vereniging te
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kiest in ieder geval onder zijn leden:

-

een voorzitter,
een secretaris,
een schatbewaarder,

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Bij afwezigheid kan men zich via een schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een vertegenwoordiger kan slechts drager zijn van één volmacht.
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De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van
bestuur;
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet
evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij gemotiveerd aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden
van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de
dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
De raad kan bovendien voor sommige ambten die door hem worden ingesteld, leden kiezen die voor de uitoefening
ervan bijzonder geschikt zijn.
ARTIKEL 30
De raad van bestuur moet door de voorzitter of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of door de aanwezige
bestuurder met de meeste anciënniteit binnen het bestuur, worden bijeengeroepen telkens als het belang der
vereniging het vereist en tenminste viermaal per jaar. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die op de
oproeping vermeld is.
ARTIKEL 31
De raad van bestuur kan slechts uitspraak doen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Wanneer een bestuurder de vergadering niet kan bijwonen, kan hij zich via een schriftelijke
volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een vertegenwoordiger kan slechts drager zijn van
één volmacht.
De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter
of, bij ontstentenis, de ondervoorzitter, of de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit binnen het bestuur,
beslissend.
De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheid uit als college.
ARTIKEL 32
De beslissingen van de raad worden ingeschreven in een daartoe bestemd register dat ten zetel der vereniging wordt
bewaard.
Dit register wordt getekend door de voorzitter.
Elk lid of toegetreden lid der vereniging kan van het register inzage nemen, mits voorafgaandelijke schriftelijke
aanvraag bij de voorzitter, waarna het tijdstip van inzage zal bepaald worden.
De beslissingen worden eveneens overgemaakt aan de raad van bestuur van de VZW Sportcentrum van Defensie.
ARTIKEL 33
De bestuurders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat; door hun bestuur gaan zij geen
enkele persoonlijke verplichting aan, wat de verbintenissen der vereniging betreft.
ARTIKEL 34
Voor het mandaat der bestuurders van de raad van bestuur wordt geen vergoeding toegekend. De reis- en
verblijfkosten kunnen evenwel worden terugbetaald aan de bestuurders van de raad, alsmede aan de personen die
door de raad met een opdracht werden belast.
ARTIKEL 35
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen die dagdagelijks moeten worden verricht om de normale werking van
de vereniging te verzekeren.
De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur van de vereniging over aan de voorzitter.
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V GEMACHTIGDEN
ARTIKEL 36
De raad van bestuur machtigt de schatbewaarder om alle financiële transacties uit te voeren aan de hand van de
voorgelegde stukken, gecontroleerd en goedgekeurd door de daarvoor bevoegde personen. Deze personen kunnen
niet afzonderlijk optreden. De voorzitter of bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of door de aanwezige bestuurder
met de meeste anciënniteit binnen het bestuur, vertegenwoordigen de club als gevolmachtigden van de Raad van
Bestuur, voor andere zaken buiten rechten, alsook in rechten.

VII FINANCIEN
ARTIKEL 37
Alle stukken anders dan deze voor het dagelijks bestuur en administratie, waardoor de vereniging tot bepaalde
verplichtingen wordt verbonden, moeten door de raad van bestuur worden goedgekeurd.
ARTIKEL 38
Op 31 december van elk jaar worden de boeken afgesloten en wordt het dienstjaar beëindigd.
ARTIKEL 39
De raad van bestuur maakt de rekening van het verlopen dienstjaar op en berekent de begroting van het volgende
dienstjaar. Die rekening en die begroting worden ter goedkeuring voorgelegd bij de eerstkomende gewone algemene
vergadering die in de loop van de maand januari of februari wordt gehouden.
In deze vergadering dient eveneens kwijting te worden gegeven aan de bestuurders.
VIII ONTBINDING
ARTIKEL 40
In geval van vrijwillige ontbinding, worden door de algemene vergadering, bij dezelfde beraadslaging, één of
verscheidene vereffenaars aangesteld voor de vereffening van de ontbonden vereniging en wordt hun bevoegdheid
bepaald.
ARTIKEL 41
In elk geval van vrijwillige of van gerechtelijke ontbinding welke het ogenblik en de reden hiervan ook mogen zijn, zal
het patrimonium der vereniging toegewezen worden aan de VZW Sportcentrum van Defensie.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan deze VZW.
Indien deze VZW niet meer bestaat op het ogenblik van de ontbinding, zal de algemene vergadering een goed doel
bepalen waaraan het patrimonium toegewezen wordt.
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IX VARIA
ARTIKEL 42
Het aantal bestuurders wordt voor de eerste keer vastgesteld op 7. Worden in die hoedanigheid benoemd,de
stichters : de 7 namen van de effectieve stichtende leden.
ARTIKEL 43
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2
mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de BAV van 26 maart 2017.

Te Zwijndrecht ( Burcht ), 26 maart 2017
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