Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan
Kermt
STATUTEN

Titel I Naam-Zetel-Doel-Duur
Art. 1
De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het
bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2
mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, de Wet van 16 januari 2003 en de
Programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004.
De vereniging draagt als naam: "Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt" met als
verkorte benaming “SKE Kermt”, en is een voortzetting van "De Sociëteit van den Eedlen
Handboog onder de benaming van De Eendragt".
Art. 2
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 1/11. Het
clublokaal is gevestigd te Kermt-Hasselt, Ten Hove z/n. De maatschappelijke zetel is
gelegen in het gerechtelijk arrondissement van de provincie Limburg (Rechtbank van
Koophandel, Parklaan 25 bus 6, 3500 Hasselt).
Art. 3
§ 1. De vereniging heeft tot doel met uitsluiting van elk winstoogmerk: de beoefening en het
promoten van het boogschieten in al zijn vormen, als sport- en vrijetijdsbesteding. Zij mag
eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
§ 2. Ter verwezenlijking van dit doel is de vereniging gemachtigd alle middelen aan te
wenden die daartoe nodig, dienstig of nuttig kunnen zijn.
§ 3. In de mate van de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, kan de vereniging ook
roerende en onroerende goederen verwerven.
Art. 4
De vereniging is van onbepaalde duur, ze kan te allen tijde ontbonden worden.
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Titel II Leden
Art. 5
§ 1. De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.
§ 2. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan effectieve leden en niet aan toegetreden leden.
§ 3. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. Het
aantal toegetreden leden is eveneens onbeperkt.
§ 4. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de
v.z.w.. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en
verplichtingen van toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
Art. 6
§ 1. Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die door
de raad van bestuur wordt aanvaard, na indienen van een aanvraag- en
inlichtingenformulier, en betaling van het lidgeld.
Als voorwaarden zijn vereist:
- minimumleeftijd van acht jaar
- minderjarigen mits schriftelijke toestemming van een ouder of voogd
Kandidaat leden kunnen hun aanvraag schriftelijk of elektronisch richten tot de raad van
bestuur.
§ 2. Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die door de
raad van bestuur wordt aanvaard. Kandidaat leden kunnen hun aanvraag schriftelijk of
elektronisch richten aan de raad van bestuur.
Als voorwaarden zijn vereist:
- minimumleeftijd van 18 jaar (meerderjarig)
- zich actief inzetten tijdens de dagdagelijkse taken en de activiteiten ingericht door de
vereniging
- minimaal 1 jaar lid zijn van de vereniging als toegetreden lid
Art. 7
Van ieder aangesloten lid wordt verwacht dat hij/zij:
 zich sportief en collegiaal opstelt tegenover medeleden
 zich ertoe verbindt de statuten en het huishoudelijk reglement stipt na te leven
 zich onthoudt van alle handelingen of uitspraken die de club schade kunnen
toebrengen
Het gebruik van de term "leden" verwijst vanaf nu doorheen de volledige statuten naar
"effectieve leden".
Art. 8
De leden betalen een jaarlijks lidgeld aan de club. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks
vastgelegd door de raad van bestuur met een maximum van 750 euro.
Art. 9
§ 1. Het staat elk lid volledig vrij, te allen tijde ontslag te nemen uit de vereniging. Hij of zij
dient hiervoor zich schriftelijk of elektronisch te richten tot de raad van bestuur.
§ 2. Tevens wordt het lid dat binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn zijn
jaarlijkse bijdrage niet betaalde, geacht ontslag te hebben genomen.
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§ 3. De uitsluiting van een lid kan door de algemene vergadering worden uitgesproken in de
voorwaarden door de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en
haar latere wijzigingen, bepaald. Daartoe dient dit punt op de dagorde van een algemene
vergadering geplaatst. De uitsluiting van een lid kan alleen uitgesproken worden met twee
derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§ 4. De raad van bestuur kan een toegetreden lid of een effectief lid schorsen met een
maximum termijn van 6 maanden en kan ten alle tijde de schorsing opheffen. Het begrip
schorsing wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
De uitsluiting van het toegetreden lid kan enkel door de algemene vergadering uitgesproken
worden.
§ 5. Het uitgesloten lid heeft geen recht, evenmin als het ontslagnemend lid, op het
maatschappelijk bezit van de vereniging en kan de teruggave van de door hem betaalde
bijdragen en/of lidgelden niet eisen. De leden hebben geen enkel recht op enige geldelijke
vergoeding. Enkel bewezen onkosten kunnen worden vergoed in de voorwaarden bepaald
door het huishoudelijk reglement.

Titel III Algemene vergadering
Art. 10
De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Ieder lid beschikt over 1
stem. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger
mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken.
Art. 11
De algemene vergadering is vereist voor:
1° De wijziging van de statuten
2° De benoeming en de afzetting van de bestuurders
3° De goedkeuring van de begroting en van de rekening
4° De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
in geval een bezoldiging wordt toegekend
5° De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
6° De ontbinding van de vereniging
7° De uitsluiting van een lid
8° De uitsluiting van een toegetreden lid
9° De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
10° Alle gevallen waarin de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen
Art. 12
§ 1. In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt tenminste één algemene
vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en
van de begrotingen voor het volgende jaar.
§ 2. Op verzoek van 2/3de van de leden van de raad van bestuur of op verzoek van ten
minste 1/5de van de leden van de vereniging moet de raad van bestuur voorzien in de
bijeenroeping van een algemene vergadering. De raad van bestuur voorziet binnen de 21
dagen in de bijeenroeping. De bijeenroeping moet uiterlijk de veertigste dag na het verzoek
plaatsvinden. Het verzoek tot bijeenroeping dient schriftelijk te gebeuren aan de raad van
bestuur, ondertekend door het vereiste aantal bestuurders of leden.
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§ 3. Elke oproep tot een algemene vergadering dient tenminste acht dagen op voorhand te
gebeuren. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de voorzitter van de
raad van bestuur of van twee bestuurders. Deze getekende uitnodiging hangt uit en is te
lezen voor alle leden in het clublokaal van de vereniging. Alle leden worden opgeroepen en
krijgen een schriftelijke of digitale kopie van de uitnodiging. De oproeping vermeldt dag, uur
en plaats van de algemene vergadering alsook de agenda.
§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.
§ 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen betreffende
aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
§ 6. 1/20ste van de leden is nodig om nà kennisname van de oproeping en de agenda nog
punten toe te voegen aan die agenda.
Dit recht geldt tot drie dagen voor de algemene vergadering.
§ 7. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten nemen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, mits tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden beschouwd als
tegenstemmen.
Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden, uitsluiting van toegetreden
leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden,
bepaald bij artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht genomen worden.
§ 8. Alle leden hebben gelijkheid van stemrecht. De verkiezing geschiedt geheim wanneer
het de benoeming of afzetting van een bestuurslid of de uitsluiting van een lid of een
toegetreden lid betreft.
Bij herverkiezing of verlenging van het mandaat van de bestuurders en in alle andere
gevallen kan de stemming gebeuren door middel van handopsteking.
§ 9. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat aan alle leden
schriftelijk of elektronisch bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping tot de volgende
algemene vergadering.
Belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de besluiten van de algemene vergadering
na schriftelijke of electronische aanvraag aan de raad van bestuur.

Titel IV Raad van bestuur
Art. 13
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden, zonder echter een totaal van elf
leden te overschrijden, benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze
afzetbaar. Indien er maar 3 effectieve leden zijn, mag de raad van bestuur bestaan uit 2
leden.
§ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
§ 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men minimum 1 jaar effectief lid zijn van de
vereniging.
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§ 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 2 jaar. Dit mandaat is
vernieuwbaar. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag,
afzetting of niet meer vervullen van de lidmaatschapvoorwaarden, wordt door de algemene
vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn. Tot
zolang in de vervanging van de bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders
de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.
§ 5. De bestuurders besturen als college en duiden onder elkaar een voorzitter, secretaris en
een schatbewaarder aan.
§ 6. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt dient dit schriftelijk of elektronisch bekend te
maken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het
minimum aantal bestuurders onder het statutair minimum is gedaald.
In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de 2 maanden de algemene vergadering
bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem
daar ook schriftelijk van in kennis zal stellen.

Art. 14
§ 1 . De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging,
zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen.
§ 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de
algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
§ 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid en het gebruik van de maatschappelijke
handtekening aan dit bestuur verbonden gedeeltelijk overdragen aan één of meer
bestuurders. De raad van bestuur kan nooit haar gehele bevoegdheden overdragen. Het
dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of
meerdere leden van de raad van bestuur.
§ 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en
volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders.
§ 5. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
§ 6. De raad van bestuur verbindt zich er toe al de leden en toegetreden leden op de hoogte
te brengen van alle wijzigingen of toevoegingen in het huishoudelijk reglement en dit via
schriftelijke of elektronische weg en aanplakking in het clublokaal.
Art.15
§ 1. De raad van bestuur vergadert minstens viermaal per jaar.
§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De oproeping gebeurt schriftelijk of elektronisch, ten minste acht dagen op voorhand en
vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Indien alle bestuurders akkoord gaan kan er een
oproeping op kortere termijn plaatsvinden voor het behandelen van hoogdringende zaken.
§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de
bestuurders aanwezig zijn. Iedere bestuurder beschikt over één stem. De besluiten van de
raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige
bestuurders.
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§ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat schriftelijk of elektronisch
aan de bestuurders bezorgd wordt uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende
vergadering.

Titel V Diverse bepalingen
Art. 16
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de
gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen
dienstjaar. De raad stelt de rekeningen vast van het vorige jaar en maakt de begroting op
voor het volgende jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Art. 17
Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts
besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig art. 20 van de Wet van 27
juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid,
overeenkomstig art. 19 en 22 van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van
2 mei 2002 en haar latere wijzigingen.
Art. 18
In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het
aanzuiveren der lasten, overgedragen aan twee verenigingen met een gelijkaardig doel als
de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.
Art. 19
Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, van toepassing.

Kermt, 5 juni 2015
Jean Alexandre

Jo Keunen

Veerle Libbrecht
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Mario Jooken

Nancy Sterken
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