FROS Amateursportfederatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 BERCHEM
Identificatienummer 5348/2000
Ondernemingsnummer 471.187.495

TITEL I - BENAMING EN ZETEL

Art. 1:

De vereniging draagt de naam FROS Amateursportfederatie, vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 2:

De vereniging is gevestigd te Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem en is gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen.

TITEL II - DOEL EN DUUR

Art. 3:

De vereniging heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek sportactief te maken of te behouden door een
uitgebreid gamma aan bewegingsactiviteiten aan te bieden uit één of meerdere sporttakken.
De vereniging kan ook de niet-betaalde gereglementeerde competities van één of meerdere sporttakken
bevorderen en deelnemen aan internationale wedstrijden.

Art. 4:

De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel. De vereniging kan haar medewerking verlenen aan en participeren in elke vereniging met een
gelijkaardig doel als het hare.

Art. 5:

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan steeds ontbonden worden.

TITEL III - DE LEDEN

Art. 6:

Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar dient ten minste zes te bedragen. De eerste effectieve leden
zijn de ondertekenende stichters.
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Art. 7:

Er zijn effectieve en toegetreden leden.
Zij aanvaarden zich te onderwerpen zowel aan de statuten en reglementen van de vereniging, als aan de
besluiten en sancties in uitvoering daarvan genomen.

Art. 8:

Als effectieve leden kunnen aanvaard worden:
a) Rechtspersonen: aangesloten verenigingen met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigd door hun
voorzitter, secretaris of ander bestuurslid die omwille van hun belangstelling voor de sport, kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van het hierboven omschreven doel.
b) Natuurlijke personen: leden ten persoonlijke titel die tot het hierboven omschreven doel willen bijdragen
en die omwille van hun functie en/of verdienste als lid aanvaard worden. Vertegenwoordigers van feitelijke
verenigingen zetelen evenwel, zoals de wet het bepaalt, ten persoonlijke titel.
De effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de
Algemene Vergadering.

Art. 9:

Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben
geen stemrecht op de Algemene Vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden
worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Art. 10:

De volgende artikels zijn alleen van toepassing op leden met stemrecht in de Algemene Vergadering.

Art. 11:

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Algemene
Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Het verzoek om
toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Art. 12:

Volgens artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 is de vrijheid
van ontslag van de leden gewaarborgd. Het Huishoudelijk Reglement verduidelijkt wanneer het ontslag
ingaat.
Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen mits het opsturen van een schrijven aan de Raad van Bestuur.
De uitsluiting van een lid kan enkel door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van tweederde
der stemmen uitgesproken worden.

Art. 13:

Ieder lid alsook een ontslagnemend of uittredend lid en zijn rechtsopvolger, heeft geen recht op enig deel
van het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen geen teruggave van gestorte bijdragen,
betalingen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.

Art. 14:

Bij beslissing van de Algemene Vergadering kunnen leden benoemd onder artikel 8 verplicht worden tot het
betalen van een bijdrage.
De jaarlijkse bijdragen zullen nooit meer bedragen dan 125 Euro.

TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING

a) Samenstelling en bevoegdheden
Art. 15:

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging.
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

het wijzigen van de statuten,

de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend,

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
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de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

b) Samenroeping
Art. 16:

De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar samengeroepen door de voorzitter van de
Raad van Bestuur of twee bestuurders.
Op schriftelijk verzoek van 1/5 van de effectieve leden moet de Raad van Bestuur binnen de 21 dagen
voorzien in de bijeenroeping en de bijeenkomst zelf dient uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaats te
vinden.
De leden worden uitgenodigd door middel van een gewoon rondschrijven, drukwerk of andere publicatie,
tenminste 15 dagen voor de datum waarop de Algemene Vergadering gehouden wordt, gepost.
De uitnodiging moet vergezeld gaan van de dagorde.

c) Besluitvorming
Art. 17:

Alle effectieve leden hebben één stem. De aangesloten rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd
worden door meerdere natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen hebben elk één stem. De
representatieve vertegenwoordiging van de rechtspersonen dient wel te gebeuren volgens de wijze bepaald
in het huishoudelijk reglement. De clubs van de federaties die als effectief lid zijn aangesloten dienen op
representatieve wijze vertegenwoordigd te zijn.
De leden mogen zich op de Algemene Vergadering laten vervangen door een ander lid voorzien van een
geschreven en getekende volmacht. Nochtans mag geen mandataris meer dan één lid vervangen. Om
geldig te zijn, moeten de volmachten vóór de aanvang van de dagorde aan de voorzitter of diens vervanger
overhandigd worden.

Art. 18:

De Algemene Vergadering kan slechts uitspraak doen over de op de dagorde geplaatste punten. Hiervan
kan enkel afgeweken worden door de voorzitter indien het algemeen belang dit vereist. Ieder voorstel,
ondertekend door één twintigste van de effectieve leden, moet aan de agenda van de Algemene
Vergadering worden toegevoegd. Dit recht geldt vanaf de bijeenroeping tot uiterlijk 15 dagen voor de
Algemene Vergadering.

Art. 19:

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.
Bij gelijkheid van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend. Op voorstel
van 2/5 van de aanwezige leden of telkens het om personen gaat, kan een geheime stemming gehouden
worden.
In geval van uitsluiting van een lid, wijziging van statuten of ontbinding van de vereniging zal de in de wet
voorgeschreven procedure gevolgd worden.

Art. 20:

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden door de secretaris of de verslaggever
neergeschreven in het notulenboek en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Leden en
belanghebbende derden kunnen kennis nemen van de besluiten van de Algemene Vergadering door een
kopij van het verslag op te vragen op het permanent secretariaat van de vereniging of door een publicatie in
het Staatsblad indien de wet dit voorschrijft.

TITEL V - DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 21:

* Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan een Raad van Bestuur die alle handelingen verricht
die niet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn. Hij leidt de vereniging en vertegenwoordigt haar
in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij is meer in het bijzonder bevoegd tot het kopen
en verkopen, het ruilen, het met hypotheek belasten of het overdragen van goederen van de vereniging, het
aangaan van minnelijke schikkingen en het afsluiten van akkoorden op alle gebied.
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* De Raad van Bestuur legt zijn beslissingen van algemene aard vast in het huishoudelijk reglement en kan
alle aanpassingen hieraan uitvaardigen die hij nodig acht.
* De Raad van Bestuur kan, indien hij het nodig acht, commissies, structuren of provinciale geledingen
oprichten die onder zijn toezicht bepaalde activiteiten van de vereniging zullen waarnemen.
a) De samenstelling
Art. 22:

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen.
De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum 14 bestuurders. De verkiezing gebeurt bij
geheime stemming.
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig
ontslag, 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 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 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 wettelijke termijn na de
neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.

Art. 23:

Het mandaat van de bestuurders loopt over een termijn van 4 jaar tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt
door de Algemene Vergadering. Om het jaar treedt een deel van de bestuurders af volgens een
beurtregeling (4-3-4-3) door het lot aan te duiden na de eerste verkiezing.
De uittredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.
De voorzitter en secretaris mogen nooit tijdens éénzelfde jaar uittreden en herkiesbaar gesteld worden.

Art. 24:

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dezelfde wijze
kunnen 1 of 2 ondervoorzitters verkozen worden.
Indien in vervanging van een functie moet voorzien worden dan doet de vervanger enkel de resterende
termijn uit.

Art. 25:

De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur 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 wettelijke termijn bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de
betrokkenen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur
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 beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds
genomen in collegiaal overleg.
Bij afwezigheid van de voorzitter, zowel op de Raad van Bestuur als op de Algemene Vergadering, wordt hij
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tijdelijk vervangen door de ondervoorzitter, nadien door de secretaris en nadien door de oudste aanwezige
bestuurder.
Art.26:

Kandidaat-bestuurders kunnen hun kandidatuur stellen op de wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.
b) De taakverdeling en bevoegdheden

Art. 27:

De voorzitter:

Samenroepen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en leiden van
de stemmingen.

Het kunnen vertegenwoordigen van de vereniging op nationaal en internationaal vlak waarvoor hij een
mandaat van de Raad van Bestuur krijgt.

Zorgt ervoor dat de uitnodigingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering worden verstuurd.

De secretaris:

Notuleren van de vergaderingen.

Bijhouden en verspreiding van de notulen.

Zorgen voor de briefwisseling van de vereniging.
De penningmeester:

Bijhouden van de boekhouding.

Opmaken van de rekeningen.

Opstellen van de begroting.

De Raad van Bestuur mag onder zijn aansprakelijkheid, het dagelijks bestuur bepaalde bevoegdheden
overdragen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen het dagelijks bestuur of een gedeelte daarvan
delegeren aan derden.
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid
is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
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 wettelijke termijn bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de
betrokkenen.
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.

c) Besluitvorming
Art. 28:

De Raad van Bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar.
De Raad van Bestuur vergadert geldig zodra minimum 3 van haar leden aanwezig zijn.
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Elke bestuurder beschikt over 1 stem en de beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen. Bij
gelijkheid van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
Art. 29:

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die op de eerstvolgende
bestuursvergadering moeten worden goedgekeurd.
Afschriften of uittreksels van de notulen zijn slechts geldig wanneer zij door een lid van het dagelijks bestuur
van de vereniging ondertekend zijn.

d) Afzetten en aftreden van bestuurders
Art 30:

Het voorstel tot afzetting van een bestuurder kan in alle omstandigheden voorgedragen worden door de
Raad van Bestuur, en ook door het één vijfde of door één twintigste van de effectieve leden, conform hun
wettelijke rechten.
Wanneer bestuurders op drie opeenvolgende bestuursvergaderingen zonder reden afwezig zijn of wanneer
zij gedurende een volledig kalenderjaar afwezig zijn op alle bestuursvergaderingen, zelfs met opgave van
redenen, dan kan de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders beslissen
om de Algemene Vergadering te verzoeken de betrokken bestuurders af te zetten.

Art. 31:

Bij het aftreden van een bestuurder blijft de Raad van Bestuur bevoegd tot de eerstvolgende jaarlijkse
Algemene Vergadering mits het aantal bestuurders niet beneden vijf gedaald is, zoniet moet een bijzondere
Algemene Vergadering zonder verwijl bijeengeroepen worden om het aantal bestuurders aan te vullen.

Art 32:

Bij vacatie van de functie van bestuurder tijdens zijn mandaat kan een opvolger benoemd worden door de
Algemene Vergadering De benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger waarna hij
uittredend en herkiesbaar is.
Elke bestuurder die ontslag neemt vóór het beëindigen van zijn mandaat, heeft de plicht de Algemene
Vergadering op de hoogte te brengen. Indien hij in gebreke blijft, is hij ertoe gehouden zijn opdracht verder
te vervullen tot in zijn vervanging voorzien is, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die door
zijn verzuim mocht veroorzaakt zijn.

e) Maatschappelijke handtekening

Art 33: Wat betreft de daden van dagelijks bestuur is de vereniging verbonden indien, de voorzitter, de secretaris,
de penningmeester of een afgevaardigde, door hen gevolmachtigd, tekent. Het aantal handtekeningen dat
vereist is voor een bepaalde daad wordt nader bepaald in het huishoudelijk reglement. De bevoegdheid om
de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit
worden opgedragen aan één of meer personen, die, desgevallend gezamenlijk optreden. De bevoegdheid
van de boven genoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens
de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijden met onmiddellijke ingang door de raad
van bestuur worden ingetrokken

TITEL VI - DE REKENINGEN

Art. 34:

Het dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Elk jaar zal de balans van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het lopende dienstjaar ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden.

Art. 35:

Een bedrijfsrevisor tot nazicht van de kas en de boekhouding zal aangeduid worden door de Algemene
Vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hij zal aan de Algemene Vergadering verslag
uitbrengen over de boekhouding van de vereniging waarna kan overgegaan worden tot ontlasting van de
bestuurders.
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TITEL VII - ONTBINDING EN BESTEMMING VAN HET VERMOGEN

Art. 36:

Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 wordt de
vereniging ontbonden door de Algemene Vergadering. Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen
gaan naar een belangeloze vereniging met een gelijkaardig doel.

TITEL VIII - BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 37:

De vereniging volgt de bepalingen van de antidopingregelgeving.

Art. 38:

De vereniging volgt de voorwaarden met betrekking tot de vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar.

Art. 39:

De vereniging volgt de regelgeving inzake gezond en ethisch sporten.

Art. 40:

Voor alle geschillen is de rechtbank waar de zetel van de vereniging gevestigd is, bevoegd.

Art. 41:

De Raad van Bestuur van de vereniging zal een huishoudelijk reglement opstellen.

Art. 42:

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.

Voorzitter
Geert Gysel
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