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STATUTEN
Hoofdstuk 1: De vereniging
Aritkel 1: Rechtsvorm
De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, hierna “VZW” genoemd,
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet
van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en de programmawet van 22 december 2003, hierna
de “VZW-wet” genoemd.
Artikel 2: Naam
De VZW draagt de naam Koninklijke Vilvoordse Zwemclub Phoenix, afgekort K.V.Z.P.
Artikel 3: Zetel
De huidige zetel van de VZW is gevestigd op de woonplaats van de secretaris: Jezus Eiklaan
154 te 3080 Tervuren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Wijziging van de zetel
dient gepubliceerd te worden in de statuten en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(gewijzigd op 11-01-2010 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad)

Artikel 4: Duur
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Doel en activiteiten
Artikel 5: Doel
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de zwemsport in de ruime zin, zowel individueel
als in ploegverband met competitief of recreatief karakter.
Artikel 6: Activiteiten
De VZW organiseert voornamelijk competitieve en recreatieve sportactiviteiten.
Zij kan bovendien alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van de wet en waarvan de
opbrengsten te allen tijde volledig worden aangewend voor de verwezenlijking van de nietwinstgevende doelstellingen
De VZW mag alle roerende en onroerende goederen en alle inrichtingen nodig voor het
verwezenlijken van haar doel verwerven en bezitten.
Hoofdstuk 3: Leden
Artikel 7: Soorten leden
De vereniging kent verschillende soorten leden:
• Gewone leden: personen zonder stemrecht, maar met aanwezigheidsrecht, tijdens de
algemene vergaderingen en met de rechten en plichten vermeld in de statuten en zoals
aangevuld in het huishoudelijk reglement.
• Ereleden: zoals bepaald onder artikel 10.
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Werkende leden: de personen bedoeld in artikel 8.2 en nadien als dusdanig benoemde
personen, met stemrecht tijdens de algemene vergaderingen en met de rechten en plichten
vermeld in de statuten en zoals aangevuld in het huishoudelijk reglement.
Bestuurders: werkende leden die als dusdanig zijn verkozen door de Algemene
Vergadering.

Artikel 8: Werkende leden
1. Het minimumaantal werkende leden is drie. De eerste werkende leden zijn:
• Iris Baeke, Dendermondsesteenweg 58, 1730 Asse (voorzitter)
• Wim Camerlynck, Nijverheidsstraat 300, 1800 Vilvoorde (secretaris)
• Sander Maes, Jezus Eiklaan 154, 3080 Tervuren (ondervoorzitter – penningmeester)
2. Werkend lid is elke natuurlijke persoon, die de leeftijd van 18 heeft bereikt, of rechtspersoon
die één van volgende functies uitoefent binnen de vereniging:
• Lid van de Raad van Bestuur
• Erkende official bij de overkoepelende zwemfederatie
• Trainer
• Afgevaardigde bij wedstrijden
3. Werkende leden kunnen worden verkozen bij tweederde meerderheid tijdens een Algemene
Vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur.
4. De werkende leden onderschrijven met hun toetreding de statuten en het huishoudelijk
reglement en verbinden er zich toe geen daden te stellen die de vereniging op enigerlei wijze
schade toebrengen.
5. Werkende leden zijn vrijgesteld van een lidmaatschapsbijdrage, het huishoudelijk reglement
kan andere gevallen van vrijstelling van lidmaatschap bepalen.
Artikel 9: Gewone leden
1. Het aantal gewone leden is onbeperkt.
2. Gewone leden zijn:
1. Elke natuurlijke of rechtspersoon, aanvaard door de Raad van Bestuur, beslissend met
gewone meerderheid ;
2. Elkeen die de vastgestelde bijdrage heeft betaald, na registratie door de secretaris ;
3. Ouders en/of voogden van minderjarige gewone leden.
3. De Raad van Bestuur kan aanvragen tot toetreding weigeren.
4. De gewone leden onderschrijven met hun toetreding de statuten en het huishoudelijk
reglement en verbinden er zich toe geen daden te stellen die de vereniging op enigerlei wijze
schade toebrengen.
5. De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag van de bijdrage van de gewone leden. Bij
deze gelegenheid wordt eveneens de datum waarop deze bijdragen zijn verschuldigd,
bepaald.
6. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 1 000 euro.
Artikel 10: Ereleden
1. De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, de titel van erelid
verlenen aan ieder natuurlijk of rechtspersoon, die door zijn aanwezigheid meer luister aan de
vereniging bijbrengt en haar werking bevordert.
2. Ereleden bezitten echter niet de rechten van de werkende leden, tenzij als dusdanig verkozen.
Ze verwerven in beginsel het statuut van gewoon lid en bezitten enkel een
aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering.
3. Hun rechten en plichten worden omschreven in het huishoudelijk reglement
Artikel 11: Schorsing en uitsluiting
1. De Raad van Bestuur mag, tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, een werkend lid
schorsen dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten, de
eer en reputatie van de vereniging op schromelijke wijze heeft geschaad of in het gedrang
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gebracht, of in alle andere gevallen bepaald in het huishoudelijk reglement. Deze Algemene
Vergadering zal vervolgens definitief beslissen over de schorsing en eventuele uitsluiting
conform artikel 12.
2. De uitsluiting of schorsing van een gewoon lid kan door de Raad van Bestuur worden
uitgesproken, in de gevallen bepaald in het huishoudelijk reglement, met een meerderheid van
twee derde der aanwezige stemmen en nadat het lid werd uitgenodigd zijn standpunt uiteen te
zetten.
Artikel 12: Ontslag
1. Het lidmaatschap van de werkende leden eindigt:
1. bij overlijden.
2. door uitsluiting bij beslissing genomen door de Algemene Vergadering met twee derde
van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, na het betrokken lid in zijn
verdediging te hebben gehoord.
3. door uittreding, door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur.
2. Het lidmaatschap van de gewone leden eindigt:
1. bij overlijden.
2. door uitsluiting.
3. door niet-tijdige betaling waarbij het lid als ontslagnemend wordt beschouwd en door de
Raad van Bestuur wordt geschrapt.
4. door uittreding, schriftelijk meegedeeld aan de VZW.
3. Elk lid kan te allen tijde vrijwillig uit de vereniging treden en het lidmaatschap van een
soortgelijke vereniging opnemen, mits naleving van de reglementen van de overkoepelende
zwemfederatie.
4. De beëindiging van het lidmaatschap is pas effectief nadat de Raad van Bestuur hiervan
kennis heeft genomen c.q. hierover beslist heeft.
Artikel 13: Rechten op activa
1. Werkende leden of gewone leden kunnen geen enkele aanspraak laten gelden of uitoefenen
op de activa van de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid.
2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij
beëindiging van het lidmaatschap, om wat voor reden dan ook, en bij ontbinding van de
vereniging.

Hoofdstuk 4: De Algemene Vergadering
Artikel 14: Samenstelling en stemrecht
1. De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden.
2. Alle werkende leden hebben in beginsel recht op één stem.
Artikel 15: Volmachten
1. Een werkend lid dat niet op de Algemene Vergadering aanwezig kan zijn, kan volmacht geven
aan een ander werkend lid om hem/haar te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient
schriftelijk te worden gegeven en dient voor de aanvang van de Algemene Vergadering, toe te
komen op de zetel van de vereniging, overeenkomstig de daartoe vastgestelde richtlijnen
2. Elk werkend lid kan slechts één volmacht uitoefenen van één ander werkend lid.
Artikel 16: Waarnemers
Waarnemers of deskundigen kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, met instemming van
de Raad van Bestuur. Zij mogen zich, met toestemming van de voorzitter, tot de Algemene
Vergadering richten.
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Artikel 17: Bevoegdheden
Volgende bevoegdheden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering:
1. De wijziging van de statuten.
2. De aanvaarding van nieuwe werkende leden
3. De uitsluiting van een werkend lid
4. De benoeming en afzetting van de bestuurders
5. Het bevestigen van tussentijdse gecoöpteerde bestuurders
6. De benoeming en afzetting van eventuele commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging
7. De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
8. De kwijting aan de bestuurders, en eventuele commissarissen
9. De ontbinding van de vereniging
10. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
11. Alle gevallen bepaald in de statuten
Artikel 18: Vergaderingen
1. De werkende leden worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur voor de jaarlijkse
bijeenkomst van de Gewone Algemene Vergadering tijdens het laatste trimester van het
kalenderjaar, bij voorkeur in oktober, op een plaats bepaald in de uitnodiging. De vergadering
kan ook bijeengeroepen worden door minimum twee bestuurders.
2. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt minstens 8 dagen voor de datum van de
Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd. Dit zal gebeuren per brief op het
adres dat het lid hiertoe het laatst heeft opgegeven aan het algemeen secretariaat van de
vereniging en/of op het e-mailadres dat bij de vereniging gekend is.
3. De uitnodiging tot de Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders.
4. Bij de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda gevoegd dat door de Raad van Bestuur
wordt opgesteld. Elk punt dat door minstens één twintigste van de werkende leden van de
vereniging aangebracht wordt, moet op de agenda worden geplaatst en moet ten minste 14
dagen voor de datum van de Algemene Vergadering per aangetekende brief aan de Raad van
Bestuur gezonden worden.
5. Een Bijzondere Algemene Vergadering kan worden samengeroepen door de Raad van
Bestuur of door minimum twee bestuurders, alsook op verzoek van minimum één vijfde van
alle werkende leden. Dit verzoek moet gericht worden tot de voorzitter van de Raad van
Bestuur. De werkende leden die om een Bijzondere Algemene Vergadering verzoeken, dienen
in hun schrijven uitdrukkelijk te vermelden welk onderwerp op de agenda moet geplaatst
worden. De voorzitter zal, na raadpleging van zijn bestuurders, datum en plaats vaststellen
waarop de Bijzondere Algemene Vergadering zal doorgaan.
6. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van deze vergadering naar
alle werkende leden verstuurd met de vermelding van de agendapunten. Dit zal gebeuren per
brief op het adres dat het lid hiertoe het laatst heet opgegeven aan het algemeen secretariaat
van de vereniging en/of op het e-mailadres dat bij de vereniging gekend is.
7. De vergadering kan alleen beslissen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle
aanwezige leden van de vergadering ermee instemmen dat het niet geagendeerde onderwerp
toch behandeld wordt.
8. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter. Bij afwezigheid van deze laatste wordt de vergadering voorgezeten door de
oudste in dienstjaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 19: Quorum en stemming
1. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve als de VZW-wet
of deze statuten hiervan afwijken.
2. Bij een statutenwijziging dienen minstens twee derde van de werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn en dient de wijziging uitdrukkelijk te zijn vermeld in de oproeping.
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Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de werkende leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop geen
aanwezigheidsquorum geldt.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden. Beslissingen en/of wijzigingen worden in beide gevallen geacht aanvaard
te zijn als ze worden goedgekeurd door twee derde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden.
Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is
opgericht, moet een beslissing genomen worden met een meerderheid van vier vijfde van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.
De stemming kan gebeuren door afroeping, of door handopsteking behalve in geval van
benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders. De stemming gebeurt geheim met
stembiljet als het personen betreft.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger
doorslaggevend.
Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over zijn
afzetting. Na de afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe
bestuurder; dit is verplicht wanneer er slechts twee bestuurders overblijven.

Artikel 20: Notulen
1. Er worden notulen van de Algemene Vergadering opgesteld. Ze worden bewaard in een
notulenregister dat ter inzage is van de gewone en van belanghebbende derden die hun
inzagerecht kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni
2003 vastgelegde modaliteiten.
2. De ontwerpnotulen worden eveneens verstuurd binnen de maand na de Algemene
Vergadering aan alle werkende leden per brief op het adres dat het lid hiertoe het laatst heeft
opgegeven aan het secretariaat van de vereniging en/of op het e-mailadres gekend door de
vereniging.
3. Opmerkingen van werkende leden op de ontwerpnotulen moeten binnen de 14 dagen na
verzending bezorgd worden aan het secretariaat van de vereniging. Eventuele vragen tot
correctie worden voorgelegd op de eerste daaropvolgende Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur beslist over de correcties. Het definitief verslag wordt binnen de 14 dagen na de
beslissing van de Raad van Bestuur verstuurd per brief op het adres dat het lid hiertoe het
laatst heeft opgegeven aan het secretariaat van de vereniging en/of op het e-mailadres
gekend door de vereniging.
Hoofdstuk 5: Raad van Bestuur
Artikel 21: Samenstelling
1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimum drie en
ten hoogste acht werkende leden.
2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden voor een termijn van
twee jaar. Hun opdracht eindigt bij sluiting van de Gewone Algemene Vergadering.
Bestuurders zijn herbenoembaar.
3. De procedure voor de kandidatuur, verkiezing, benoeming en herbenoeming van de
bestuurders wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
4. De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie
zoals omschreven in deze statuten en het huishoudelijk reglement.
5. De Raad van Bestuur is gemachtigd om bijkomende functies toe te voegen. Hun
bevoegdheden worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
6. Indien een nieuwe kandidaat-bestuurder zich aanbiedt alvorens de termijn van twee jaar
verstreken is, kan de bestaande Raad van Bestuur met tweederde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de kandidaat-bestuurder toelaten tot de
vergaderingen, tot een Algemene Vergadering beslist over de benoeming van dit lid.
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7. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering die
daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
8. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in
het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat kunnen worden vergoed.
Artikel 22: Vergaderingen, beraadslaging en beslissingen
1. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, alsook binnen de maand na
het verzoek van minimum twee bestuurders.
2. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op elke andere plaats
in België vermeld in de uitnodiging.
3. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
4. De oproepingsbrief, dewelke minstens twee dagen voor de vergadering wordt bezorgd aan
alle bestuurders, bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter
of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over de punten die in de
agenda opgenomen zijn, tenzij alle aanwezige bestuurders ermee instemmen dat het niet
geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.
5. De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur 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 dienstjaren van de aanwezige bestuurders.
6. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is op de vergadering. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige bestuurders.
7. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger,
doorslaggevend.
8. De stemming is geheim als het personen betreft.
9. Er worden notulen van de vergaderingen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en
secretaris. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van alle leden die hun
inzagerecht kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni
2003 vastgelegde modaliteiten. Ze worden eveneens per e-mail aan alle bestuurders bezorgd
voor de volgende Raad van Bestuur.
10. De Raad van Bestuur heeft het recht om sancties, nader toegelicht in het huishoudelijk
reglement, op te leggen en toe te passen. Geen enkele sanctie mag echter uitgesproken
worden zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd om zich te verdedigen.
11. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vereniging dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
schriftelijk akkoord via e-mail van de bestuurders. 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 met een gewone meerderheid.
Artikel 23: Tegenstrijdig belang
Bij beraadslaging over een punt, waarbij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, maakt de
betrokken bestuurder dit spontaan bekend en mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en
de stemming over dat punt.
Artikel 24: Intern Bestuur – Beperkingen
1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met
uitzondering van de handelingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is
volgens de VZW-wet of deze statuten.

Koninklijke Vilvoordse Zwemclub Phoenix VZW

-7-

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze verdeling van
taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet als ze openbaar gemaakt is.
Niet-naleving kan wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in het
gedrang brengen.
Artikel 25: Externe vertegenwoordigingsmacht
1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en
buiten rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als
college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de
voorzitter.
3. De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun
verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat
geldt inzake lastgeving.
Artikel 26: Bekendmaking
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar
gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel,
en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt. Uit die stukken moet in elk geval blijken of de personen die de vereniging
vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden
alsook de omvang van hun bevoegdheden.
Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid van de Bestuurders
Artikel 27: Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging.
Hoofdstuk 7: Financiering en boekhouding
Artikel 28: Financiering
1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen,
schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten,
gegeven zowel om de algemene doelstelling van de vereniging te ondersteunen als ter
ondersteuning van een specifiek project.
2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met
de wet.
Artikel 29: Boekhouding en controle
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot 30 juni. In afwijking hiervan loopt het eerste
boekjaar van de dag van de oprichting tot 30 juni.
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de VZW-wet
en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
3. De Algemene Vergadering benoemt onder de werkende leden twee personen, belast met de
opstelling en het nazicht van de rekeningen van de vereniging vooraleer deze ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Zij worden jaarlijks benoemd
en zijn herbenoembaar.
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Hoofdstuk 8: Huishoudelijk reglement
Artikel 30: Huishoudelijk reglement
De Raad van Bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op waarvan de bepalingen in
overeenstemming zijn met de bepalingen van deze statuten.
Hoofdstuk 9: Ontbinding en vereffening
Artikel 31: Ontbinding
1. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het
aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval, blijft de vereniging
bestaan indien binnen een termijn van drie maanden dit minimumaantal opnieuw wordt
bereikt.
2. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met
betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum één
vijfde van alle effectieve leden. De samenroeping en de agendering vinden plaats
overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.
3. De beraadslaging en stemming met betrekking tot de ontbinding dienen te gebeuren
overeenkomstig artikel 19 van deze statuten (quorum overeenkomstig doelwijziging).
4. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “VZW in vereffening”
is, overeenkomstig artikel 23 van de VZW-wet.
Artikel 32: Vereffening
1. De Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot de ontbinding van de vereniging besluit,
benoemt ten minste twee vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en de wijze van
vereffening.
2. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en
de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming
van het actief dienen te worden neergelegd ter griffie en te worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. De bestemming van het vermogen moet worden toegekend aan een andere VZW, met een
gelijkaardig of verwant doel als de vereniging of een liefdadigheidswerk.
Hoofdstuk 10: Varia
Artikel 33: Overkoepelende zwemfederatie
De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie vzw
Artikel 34: Niet geregelde aangelegenheden
Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten maar wel door
de VZW-wet, is deze wet van toepassing.
Artikel 35: Wijziging statuten
Deze statuten vervangen alle voorgaande, die van rechtswege vervallen, vanaf de datum van
bekendmaking van huidige statuten in het Belgisch Staatsblad.
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