STATUTEN VZW VELO-CLUB NOSSEGEM
Hoofdstuk 1 : Naam, Rechtsvorm, Zetel, Doel en Duur.
Artikel 1.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Vélo-Club Nossegem”, verkort
“V.C.N.”.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd te 1930 Nossegem, Erpsestraat 24, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Brussel. De zetel kan worden verplaatst bij beslissing van de
Algemene Vergadering.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel haar leden de mogelijkheid te bieden tot het beoefenen
van de wielersport in clubverband.
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vereniging :
Fietstochten en uitstappen organiseren
Recreatieve wielerwedstrijden organiseren of mede-organiseren
Ten behoeve van haar leden materiaal en sportkleding aankopen
Allerlei manifestaties organiseren ten behoeve van de vereniging

Artikel 4.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden
ontbonden.

Hoofdstuk 2 : Lidmaatschap van de vereniging.
Artikel 5.

De vereniging telt twee soorten leden : actieve leden en steunende leden.
Actieve leden : diegenen die actief deelnemen aan de fietstochten.
Steunende leden : diegenen die de lidmaatschapsbijdrage betalen, doch niet deelnemen
aan de fietstochten.

Artikel 6.

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
drie. Het aanvaarden van leden wordt door de Raad van Bestuur beslist.

Artikel 7.

Het lidmaatschap houdt in dat het lid de statuten en het huishoudelijk reglement
aanvaardt.

Artikel 8.

Uittreding is te allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet-betalen van het
jaarlijkse lidgeld. In geval van uittreding blijven de betaalde bijdragen door de
vereniging verworven en kunnen deze door de uittredende leden niet worden
teruggevorderd.

Artikel 9.

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. De
maximumbijdrage is 50 euro.

Artikel 10.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering met tweederde
van de aanwezige en vertegenwoordigde actieve leden worden uitgesproken.

Hoofdstuk 3 : De Algemene Vergadering
Artikel 11.

De Algemene Vergadering, uitsluitend voor de actieve leden, wordt door de Raad van
Bestuur bijeen geroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks
vereist. Zij komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, in de maand februari. De actieve
leden worden voor iedere vergadering opgeroepen door de voorzitter of, bij gebreke
daarvan, de secretaris of door minstens éénderde van de actieve leden.
De oproeping geschiedt bij gewone brief of elektronische post, vermeldt de agenda en

wordt minstens acht dagen voor de vergadering verzonden. De vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij onstentenis door één
der aanwezige bestuurders. Elk actief lid beschikt over één stem op de Algemene
Vergadering. Elk actief lid kan tevens volmachtdrager zijn voor één actief lid
van de vereniging.
Artikel 12.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot het wijzigen van de statuten, het benoemen
en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het
vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid en alle bij de wet
voorziene handelingen.

Artikel 13.

Buiten de gevallen voorzien bij wet en in de statuten, worden de beslissingen genomen
bij gewone meerderheid der aanwezige en bij volmacht vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die de
vergadering voorzit, doorslaggevend. Een meerderheid van tweederde stemmen is
vereist voor de uitsluiting van een lid. Er kan slechts beslist worden door de
Algemene Vergadering over de punten die in de oproeping werden opgenomen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist met tweederde meerderheid
indien tweederde van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien
geen tweederde van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste
vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die zal kunnen
beslissen met dezelfde tweederde meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde actieve leden.

Artikel 14.

Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt dat wordt ondertekend
door twee bestuurders. Elk actief lid heeft het recht om een afschrift te vragen.

Hoofdstuk 4 :De Raad van Bestuur
Artikel 15.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met
uitzondering van bevoegdheden die toekomen aan de Algemene Vergadering.

Artikel 16.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit tenminste drie actieve leden, die dienen
benoemd te worden door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde actieve leden. Te allen tijde moet
het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal actieve leden. De helft van de
bestuurders zijn om de twee jaar uittredend en herkiesbaar. De bestuurders kunnen te
allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde actieve
leden. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan
de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur verdeelt onder zijn leden
de diverse functies, minimaal voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook de
volmachthouders van de rekeningen worden onder de bestuurders aangeduid.

Artikel 17.

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter telkens het belang
van de vereniging dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een schriftelijk verzoek
hiertoe door één van de bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of in diens afwezigheid de
secretaris. Indien beiden afwezig zijn, door het oudste bestuurslid.

Artikel 18.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de
helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en

vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter dan wel
de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
Artikel 19.

Er worden verslagen opgesteld die door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd en
die bewaard worden in een verslagenregister.

Artikel 20.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als
college, wordt de vereniging ten aanzien van derden en in juridische procedures geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Artikel 21.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de
vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun
verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hen gegeven opdracht
overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn
verantwoordelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Hoofdstuk 5 : Boekjaar
Artikel 22.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wet op de VZW’s en de daarop
toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

Artikel 23.

De jaarrekening wordt neergelegd en in het dossier gehouden op de griffie.

Hoofdstuk 6 : Ontbinding van de vereniging.
Artikel 24.

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering of bij gebreke
daaraan de Rechtbank , één of meerdere vereffenaars aan. Zij bepaalt hun
bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 25.

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van het vermogen van de
vereniging, rekening houdend met het feit dat het netto vermogen alleen aan een
organisatie of vereniging met een maatschappelijk doel binnen de gemeente Zaventem
kan overgemaakt worden.

Hoofdstuk 7 : Reglementen.
Artikel 26.

Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en wordt
naargelang de noodwendigheden van de vereniging gewijzigd door de Raad van
Bestuur bij gewone meerderheid. Leden kunnen hiervan een kopie krijgen.

Artikel 27.

De vigerende wetgeving op de VZW’s is van toepassing op al wat door deze statuten
niet wordt geregeld.

