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STATUTEN van ZWEMCLUB WOLUWE vzw 

 

TITEL I Naam, zetel, doel, duur, website 

 

Artikel 1. Benaming 

De naam van de vereniging luidt ‘ ZWEMCLUB WOLUWE vzw ‘.De vereniging is ontstaan uit de feitelijke 
vereniging ‘Zwemclub Woluwe’ gesticht in 1975. De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse 
Zwemfederatie (VZF).  

 

Artikel 2. Maatschappelijke zetel 

De vereniging heeft haar zetel te 1932 Zaventem, Wijngaardstraat 2. 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest. 

Iedere zeteloverdracht moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad. 

De VZW vzw heeft een officiële website https://www.zwemclubwoluwe.be 

Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij 
voorkomen in de statuten. 

 

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de vzw 

De vereniging heeft tot doel: 

1° het onderricht en beoefening van de zwem- en aquagymsport, en sportactiviteiten die de 
beoefening van voorgenoemde sporten ondersteunen, te beoefenen en te promoten met alle 
middelen welke haar ter beschikking zijn.  

2° naast dit sportief facet wenst de club haar verenigingsleden, via haar activiteiten, nader tot elkaar 
te brengen en gezonde en zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Zij kan alle handelingen stellen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar 
medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.  

3° de vereniging mag alle roerende en onroerende goederen en alle inrichtingen, nodig voor het 
verwezenlijken van haar doel, verwerven en bezitten. 

4° zij mag, mits door de wet gestelde vereisten, alle schenkingen onder levenden of bij testament 
aanvaarden en alle verrichtingen doen die op haar doel betrekking hebben. 

De vereniging is volstrekt neutraal en laat zich geenszins in met politieke, filosofische of ideologische 
doelstellingen. De voertaal is het Nederlands. 

Artikel 4. Duur van de vzw 

 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch ze kan te allen tijde ontbonden worden. 
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INTERN REGLEMENT - COMMUNICATIE 

Artikel 5. Intern reglement 

Er is een intern reglement voorzien in de vzw. Deze werd goedgekeurd door het bestuursorgaan en is 
gepubliceerd op de website. 

Artikel 6. Communicatie 

6.1. Alle verenigingleden kunnen aan de vzw op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hen 
te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw 
kan dit adres gebruiken zolang het betrokken verenigingslid geen ander e-mailadres heeft meegedeeld 
of zijn wens  heeft uitgedrukt om niet meer per e-mail te communiceren. 

6.2. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij aanvang 
van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren. Elke communicatie op 
dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de 
mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer 
per e-mail te communiceren. 

6.3. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig 
communicatiemiddel. 

6.4. Indien een verenigingslid niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, 
die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicatie per e-mail. 

 

TITEL II Lidmaatschap 

 

Artikel 7. Bestuurders en verenigingsleden 

Er zijn twee soorten leden: bestuurders (de werkende leden zoals vermeld in het ledenregister) en 
verenigingsleden. 

 

7.1. Bestuurders  

Er zijn minimum drie bestuurders die samen het bestuursorgaan vormen. De bestuurders zijn allen 
natuurlijke personen en behoren tot de Vlaamse taalgemeenschap. Het bestuursorgaan beslist over 
de voorlopige coöptatie van kandidaat-bestuurders tot aan de eerstkomende Algemene Vergadering 
die een definitieve beslissing neemt over de aanvaarding van de bestuurder. 

Het mandaat van de bestuurders is niet beperkt in de tijd. 
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7.2. Verenigingsleden 

De verenigingsleden kunnen gebruik maken van de activiteiten of faciliteiten van Zwemclub Woluwe 
vzw.  Ze erkennen de doelstelling van de vzw, de statuten en het intern reglement van Zwemclub 
Woluwe vzw. Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als verenigingslid van Zwemclub 
Woluwe vzw. Er is geen toetredingsbijdrage verschuldigd. 

Kandidaat-verenigingsleden worden pas effectieve verenigingsleden na het betalen van de 
lidmaatschapsbijdrage volgens de bepalingen vastgelegd door het bestuursorgaan aan het begin van 
elk werkingsjaar. De lidmaatschapsbijdrage wordt bij het begin van het werkingsjaar jaarlijks door het 
bestuursorgaan vastgesteld en bedraagt maximaal 50,00€. 

Verenigingsleden hebben de rechten en plichten omschreven in deze statuten en het intern reglement 
van Zwemclub Woluwe vzw. Verenigingsleden hebben geen stemrecht, noch in het bestuursorgaan 
noch op de Algemene Vergadering van de vzw. 

Art. 8 Ontslag 

8.1. Bestuurders en verenigingsleden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit Zwemclub Woluwe 
vzw door een eenvoudig schrijven of e-mail te richten aan de secretaris of de voorzitter van Zwemclub 
Woluwe vzw. Het ontslag zal ingaan na verzending van het schrijven wanneer dit wordt gegeven door 
het betrokken lid. 

8.2. Voor de bestuurders zal er een termijn van minstens één maand worden voorzien, na verzending 
van het schrijven van het ontslag, vooraleer het ontslag definitief is. Dit om de werking van Zwemclub 
Woluwe vzw niet te ontwrichten en Zwemclub Woluwe vzw een termijn te geven om vervanging te 
voorzien voor de ontslagnemende bestuurder. Indien men eerder een persoon vindt die de 
ontslagnemende bestuurder kan vervangen, geldt de minimumtermijn van één maand niet. De 
maximumtermijn om vervanging te voorzien bedraagt drie maanden. 

8.3. Een ontslagnemend bestuurder of verenigingslid is wel verplicht alle administratieve en financiële 
verplichtingen ten opzichte van Zwemclub Woluwe vzw te hebben voldaan. 

8.4. Een verenigingslid dat zijn lidmaatschapsbijdrage (of andere financiële verplichtingen) niet betaalt 
binnen de maand volgend op de gestelde periode in het schrijven, wordt als ontslagnemend 
beschouwd.  

8.5. Bestuurders en verenigingsleden die ontslag nemen of geschorst worden uit Zwemclub Woluwe 
vzw kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van lidmaatschapsbijdrage. 

 

Art. 9 Opschorting van het mandaat van een bestuurder en een lid van de Algemene Vergadering 

Het bestuursorgaan kan het mandaat van een bestuurder of van een lid van de Algemene Vergadering, 
waarvan zij meent dat het moet beëindigd worden, bij een 2/3 beslissing opschorten tot aan de 
eerstvolgende Algemene Vergadering die dan beslist over de al dan niet beëindiging van het mandaat 
van de betrokken bestuurder of lid van de Algemene Vergadering. Om zulke beslissing te kunnen 
nemen, dient 2/3 van de bestuurders aanwezig te zijn op de bestuursvergadering die de beslissing 
neemt. Alvorens tot de opschorting van het mandaat over te  gaan dient het bestuursorgaan de 
bestuurder uit te nodigen om gehoord te worden. Een beslissing tot opschorting zal aan de bestuurder 
of aan het lid van de Algemene Vergadering betekend worden d.m.v. een aangetekend schrijven of e-
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mail. Zolang het mandaat van een bestuurder of van een lid van de Algemene Vergadering opgeschort 
is, kan het geen gebruik meer maken van de dienstverlening van Zwemclub Woluwe vzw. 

 

Art. 10 Opschorting van het lidmaatschap van een verenigingslid 

Het bestuursorgaan kan het lidmaatschap van een verenigingslid opschorten tot aan de eerstvolgende 
bestuursvergadering dat dan beslist over het al dan niet beëindigen van het lidmaatschap van het 
betrokken verenigingslid. Deze beslissing wordt genotuleerd in het verslag van de 
bestuursvergadering. Om een beslissing tot opschorting te kunnen nemen dient de helft van de 
bestuurders zich akkoord te verklaren met deze opschorting. 

Een beslissing tot opschorting zal aan het verenigingslid betekend worden d.m.v. een aangetekend 
schrijven of e-mail. Zolang het lidmaatschap van een verenigingslid opgeschort is, kan het 
verenigingslid geen gebruik meer maken van de dienstverlening van Zwemclub Woluwe vzw. 

 

Art. 11 Beëindiging van het lidmaatschap van een verenigingslid 

Het lidmaatschap van een verenigingslid kan op verzoek van minstens twee bestuurders beëindigd 
worden. Om een beslissing tot beëindiging te kunnen nemen dient 2/3 van de bestuurders zich 
akkoord te verklaren met de beëindiging van het lidmaatschap. Dit akkoord kan per e-mail 
medegedeeld worden en vermeld worden in het verslag van de bestuursvergadering.  

Een verenigingslid van wie de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, moet steeds, 
voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing, door een afvaardiging van ten minste twee leden van het 
bestuursorgaan uitgenodigd worden om gehoord te worden. 

Een beslissing tot beëindiging van lidmaatschap zal aan het verenigingslid betekend worden d.m.v. een 
aangetekend schrijven of e-mail. Zij kunnen geen aanspraak maken op een terugbetaling van hun 
lidmaatschapsbijdrage. 

 

Art. 12 Onkosten  

De leden van het bestuursorgaan oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De onkosten die zij 
maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed mits 
voorlegging van de nodige rechtvaardigingsstukken en goedgekeurd door het bestuursorgaan. 

 

Art. 13 Rechten 

Bestuurs- of verenigingsleden kunnen geen enkele aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa 
van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lidmaatschap. Deze uitsluiting van rechten op 
de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap (om welke 
reden dan ook) en bij ontbinding van de vzw . 

 

 

TITEL III Algemene Vergadering 



Statuten Zwemclub Woluwe vzw 5/10 

 

Art. 14 Samenstelling en voorzitterschap van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle bestuursleden en leden van de Algemene 
Vergadering.  

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige 
bestuursleden. 

Art. 15 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering 
uitgeoefend: 

1. Wijziging van de statuten 
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en van de leden van de Algemene 

Vergadering en het bepalen van diens eventuele bezoldiging 
3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele 

bezoldiging 
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het 

instellen van de verengingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen 
5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 
6. De uitsluiting van een lid van de Algemene Vergadering 
7. De ontbinding van de vereniging 
8. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 
9. De omzetting van de  vzw in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
10. Alle gevallen bepaald door de statuten 

 

Art. 16 Vergaderingen van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen de 
6 maanden na afsluiting van het boekjaar.  

Het bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet. 

 

Art. 17 Uitnodigingen en agenda van de Algemene Vergadering 

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het bestuursorgaan bijeengeroepen. De 
Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de bestuursleden en leden van 
de Algemene Vergadering het vragen.  

De uitnodiging moet minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering, 
naar alle leden van de Algemene Vergadering, bestuurders en commissarissen, verstuurd worden per 
brief of e-mail op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven. De uitnodiging bevat de datum, 
uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals het onderwerp van de agenda. 
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Art. 18 Stemming op de Algemene Vergadering 

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen 
zijn, kunnen door een ander bestuurslid of lid van de Algemene Vergadering vertegenwoordigd 
worden. Elk lid kan maximaal 1 volmacht dragen. Beslissingen worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve daar waar het 
WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)  of de statuten het anders bepalen. Bij 
gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezig of vertegenwoordigde 
leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.  

 Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de 
vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft 
verkregen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend). 

De verkiezing van de bestuurders vereist minstens de helft van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van de helft van de leden 
die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. 

 

Art. 19 Verslag van de Algemene Vergadering 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag, dat bewaard wordt 
op de maatschappelijke zetel van de vzw. 

Elk lid van de Algemene Vergadering heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden deze leden 
op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een 
kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergadering. 

 

TITEL IV Het bestuursorgaan: vergadering, beraadslaging en beslissing 

 

Art. 20 Vergadering 

Het bestuursorgaan duidt onder zijn bestuursleden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, 
penningmeester en hoofdtrainer aan, die de taken vervullen die horen bij hun functie, zoals 
omschreven zijn in deze statuten en/of het intern reglement. 

Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter, of binnen de maand na het verzoek 
van minstens 1/5 van de bestuurders. De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuursorgaan voor. 
Bij afwezigheid van de voorzitter zit de ondervoorzitter de vergadering voor. Bij afwezigheid van deze 
laatste wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. 

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of, in geval van ongeschiktheid, op 
een andere te bepalen plaats. 

 

Art. 21 Stemming 
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Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig 
is op de vergadering. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, 
die van de bestuurder die de vergaderingen voorzit, doorslaggevend. 

Als het agendapunt persoonsgebonden is, dan is de stemming geheim. 

 

Art. 22 Notulen 

De notulen van de vergaderingen worden opgesteld door de secretaris en ondertekend door de 
voorzitter en secretaris. Ze worden eveneens per e-mail aan alle bestuurders bezorgd ten laatste één 
maand na de vergadering van het bestuursorgaan. 

De notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de bestuurders. Zij dienen hun 
inzagerecht te kunnen uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het WVV. 

 

Art.23  Uitzonderingen 

In uitzonderlijke en dringende omstandigheden en als het belang van Zwemclub Woluwe vzw het 
vereist, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen via e-mail gericht aan de 
bestuurders die hierop hun akkoord bevestigen. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is onder 
de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming 
veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of 
telefoonconferentie. Beslissingen worden genomen volgens de bepalingen opgenomen in deze 
statuten. 

 

Art. 24. Persoonlijk belang 

Bij beraadslaging over een punt waarbij een bestuurder een persoonlijk belang heeft, maakt hij/zij dit 
spontaan bekend en mag hij/zij niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat punt. 

 

Art. 25 Intern Bestuur – Beperkingen 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of 
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van Zwemclub Woluwe vzw, met uitzondering van 
de handelingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is volgens het WVV of deze 
statuten. 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, met name overleg en 
toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zo zal de secretaris specifiek 
instaan voor de ledenadministratie en de penningmeester voor de financiële administratie van de vzw, 
tenzij deze bestuursbevoegdheden gedelegeerd werden aan één of meerdere derden volgens de 
bepalingen beschreven in deze statuten. 

 

Art. 26 Externe vertegenwoordigingsmacht 
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Het bestuursorgaan vertegenwoordigt Zwemclub Woluwe vzw in alle handelingen in en buiten rechte. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, 
wordt Zwemclub Woluwe vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en 
de penningmeester wat betreft financiële verrichtingen. 

Het bestuursorgaan die de vzw vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van Zwemclub Woluwe vzw 
aanstellen, indien het handelt om leden van het bestuur zelf die via volmacht optreden voor andere 
leden van het bestuur.  

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen 
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden zijn,  binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan 
de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden in overeenstemming met wat geldt betreffende lastgeving, 
verbonden aan Zwemclub Woluwe vzw. 

Art. 27 Bekendmakingsvereisten 

De benoeming of ambtsbeëindiging van de leden van het bestuursorgaan wordt openbaar gemaakt 
overeenkomstig het WVV.  

 

Titel V. Aansprakelijkheid van de bestuurders en van de leden van de Algemene Vergadering 

Art. 28 De bestuurders en leden van de Algemen Vergadering zijn niet verbonden met hun eigen 
peroonlijk vermogen door de verbintenissen van Zwemclub Woluwe vzw. Tegenover Zwemclub 
Woluwe vzw en derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot het vervullen van hun opdracht 
conform het gemeen recht, de specifieke wetgevingen en deze statuten. Zij kunnen wel aansprakelijk 
gesteld worden bij ernstige tekortkomingen in hun bestuur. 

 

Titel VI.  Toezicht door een commissaris 

Art. 29 Zolang Zwemclub Woluwe vzw voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, 
vermeld in het WVV, niet overschrijdt is Zwemclub Woluwe vzw niet verplicht een commissaris aan te 
stellen. Zodra Zwemclub Woluwe vzw de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te 
geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden 
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van twee jaar. 

 

Titel VII Boekhouding 

Art. 30 Het boekjaar van Zwemclub Woluwe vzw loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. 
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het WVV en de daarop toepasselijke 
uitvoeringsbesluiten. 
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TITEL VIII Intern Reglement 

 

Art 31 De dagelijkse leef- en gedragsregels in de club worden vastgesteld in het  intern reglement van 
Zwemclub Woluwe vzw. 

Het intern reglement wordt door het bestuursorgaan opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering. 

Het intern reglement is bindend voor alle leden. 

De Algemene Vergadering kan wijzigingen aanbrengen aan het intern reglement met een gewone 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

TITEL IX Ontbinding en vereffening 

 

Art. 32 Ontbinding 

 

32.1 De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een bestuurslid, in 
zoverre het aantal bestuursleden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs als dat het geval is 
beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden. 

32.2 De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding 
van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 2/3 van alle bestuurders. 

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moeten 
minstens 2/3 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De 
beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

32.3 Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 2 
vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw 
altijd dat zij “vzw in vereffening” is, overeenkomstig het WVV. 

32.4 Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding  

De rechtbank kan op verzoek van een bestuurslid of een lid van de Algemene Vergadering, een 
belanghebbende derde of het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw. 

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering (of de vereffenaar(s)) over de 
bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan één of meerdere 
verenigingen met een gelijkaardig belangeloos doel. 

Art. 34 Bekendmakingsvereisten 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming, de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 
actief, worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en 
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bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig het WVV en haar 
uitvoeringsbesluiten. 

 

TITEL XI Diverse bepalingen 

 

Art. 35 Werkjaar 

Het werkjaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni.  

 

Art. 36 Deontologische code 

De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende 
decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportclubs, het decreet van de niet-professionele 
sportbeoefenaar, het decreet betreffende medisch verantwoorde sportbeoefening en de 
uitvoeringsbesluiten van deze decreten. De statuten en het intern reglement bevatten geen 
bepalingen die de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking verhinderen. 

 

Art. 37 Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de huidige en de toekomstige uitvoeringsbesluiten 
van toepassing. 

 

 


