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NIEUWE STATUTEN 
 
De “Belgium Billiards and Snooker Association”, met ondernemingsnummer 0432.532.403, werd in 
december 1983 opgericht te Antwerpen. Op 7 oktober 1986 werd de vereniging officieel omgevormd tot vzw.   
De algemene vergadering van 23 augustus 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige 
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen en te 
vervangen door onderstaande tekst. 
 
 

I. NAAM – ZETEL 
 
Art. 1 
De vereniging draagt de naam “Belgium Billiards and Snooker Association”, afgekort met BBSA, en is 
opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Art. 2 
De zetel van de vereniging is gevestigd in het "Huis van de Sport", Zuiderlaan 13 te 9000 Gent.  Iedere 
wijziging van de zetel kan worden beslist door de algemene vergadering. 
 
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.  Alle stukken van het 
verenigingsdossier worden neergelegd en bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel te 
Gent. 
 
Art. 3 
De werking van de vereniging behelst het Belgisch grondgebied. 
 
 

II. DOEL – DUUR 
 
Art. 4 
De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van biljartsporten in al zijn facetten en van snooker in het 
bijzonder.  De vereniging zal optreden als officieel en leidinggevend orgaan van "snooker" en "billiards", 
waarbij de reglementen en doelstellingen van de overkoepelende federaties 
 “World Confederation of Billiard Sports - WCBS”, 
 “World Professional Billiard and Snooker Association – WPBSA”, 
 "International Billiards and Snooker Federation - IBSF", 
 "European Confederation of Billiards Sports - ECBS", division Snooker, 
 “European Billiards and Snooker Association – EBSA” en 
 “Belgian Confederation of Billiard Sports - BCBS” 
steeds zullen geëerbiedigd worden. 
 
Als overkoepelend orgaan van de federaties “Vlaamse SnookerFederatie vzw”, verder genoemd VSF vzw en 
de “Fédération Francophone de Snooker asbl”, verder genoemd FFS asbl, zal de vereniging zich 
bezighouden met de promotie en organisatie van de snookersport en English Billiards, de opvang en 
begeleiding van beoefenaars en zal daartoe alle nuttige en nodige activiteiten en organisaties op zich 
nemen. 
 
Art. 5 
De vereniging ontzegt zich iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van politieke of 
godsdienstige aard.  Ze zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging tegen te gaan. 
 
Ook alle wetgevingen inzake het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Panathlonverklaring moeten worden gevolgd. 
 
Art. 6 
De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of 
onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is o.m. alle 
eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige 
overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar 
doel rechtvaardigen, ook onder bezwarende titel. In het kader van het realiseren van haar doel kan de 
vereniging ook daden van koophandel stellen. 
 
Art. 7 
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. 
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III. LIDMAATSCHAP 
 
Art. 8 
Er zijn effectieve leden (stemgerechtigd) en toegetreden leden (niet stemgerechtigd).  Effectieve leden zijn 
steeds natuurlijke personen. 
 
Binnen de groep van toegetreden leden onderscheiden we aangesloten leden, aangesloten ploegen, 
aangesloten clubs, aangesloten gewesten en aangesloten federaties. 
 
Art. 9 
Aangesloten leden zijn alle natuurlijke personen die zijn bekrachtigd door de RvB na inschrijving bij een 
aangesloten club, die in regel zijn met hun bijdrage en aan wie een lidkaart werd afgeleverd.  Aangesloten 
leden met een statuut van recreant en/of geschorst kunnen niet als effectief lid worden aanvaard en/of 
verliezen bij vaststelling met onmiddellijke ingang hun mandaat.  Bij de groep van aangesloten leden kunnen 
we verder een onderscheid maken tussen o.a. spelers, scheidsrechters, officials en sporters. 
 
Aangesloten ploegen treden aan in een interclubcompetitie en ze bestaan uit minstens 2 aangesloten leden 
die het statuut hebben van vaste speler. 
 
Aangesloten clubs zijn de snookerclubs die bij de start van een seizoen zijn ingeschreven en die op basis 
van hun ligging, meestal afgebakend met de provinciegrenzen, worden toegewezen aan een aangesloten 
gewest. 
 
Een aangesloten gewest bestaat uit minstens 3 aangesloten clubs.  Een vergadering van een aangesloten 
gewest met de aangesloten clubs heet een gewestelijke algemene vergadering, afgekort met GAV. 
 
Vanaf de erkenning als aangesloten gewest dient de GAV een gewestraad, afgekort met GR, aan te stellen.  
De GR bestaat uit minstens 3 aangesloten leden die de functies van voorzitter, penningmeester en 
secretaris/sportleider invullen.  Binnen een GR heeft een aangesloten club géén meerderheidsaandeel tenzij 
de GAV anders beslist. 
 
Om een decentralisatie van functies binnen de GR te bekomen mogen de functies van voorzitter, 
penningmeester en secretaris/sportleider niet worden gecumuleerd tenzij de RvB anders zou beslissen. 
 
Een aangesloten federatie is een groepering van minstens 2 aangesloten gewesten.  Erkende federaties zijn 
de Vlaamse SnookerFederatie vzw en de Fédération Francophone de Snooker asbl. 
 
Art. 10 
Een aangesloten club, die met alle verplichtingen in regel is, beschikt bij een GAV over 1 stem.  Een 
aangesloten club kan voor een GAV volmacht geven aan een andere aangesloten club waarbij deze club 
over maximum 2 stemmen mag beschikken.  Om geldig te zijn moet een gevolmachtigde club bij de start 
van een GAV een schriftelijk document overhandigen aan de verslaggever met vermelding van wie volmacht 
geeft, waarvoor volmacht wordt gegeven en aan wie volmacht wordt gegeven.   
 
Beslissingen kunnen door een GAV en/of GR alleen worden genomen voor wat betreft de eigen werking op 
voorwaarde dat beslissingen op geen enkel vlak indruisen tegen de statuten en het huishoudelijk reglement 
(verder afgekort met HR) van VSF vzw.  De afvaardiging van effectieve leden naar bovenliggende 
bestuursorganen wordt beslist door de GR. 
 
Art. 11 
Om zich als effectief lid kandidaat te stellen moet men: 
- aangesloten lid en minstens 21 jaar oud zijn, 
- in regel zijn met alle administratieve en financiële verplichtingen, 
- voor 1 februari van het lopende seizoen een aangetekend schrijven of een e-mail met bevestiging van 
ontvangst richten aan het gewestelijk en algemeen secretariaat, 
- een uittreksel uit het strafregister voorleggen indien hier om gevraagd wordt. 
 
Kandidaturen van aangesloten leden, die de 2 voorgaande seizoenen als effectief lid hebben gezeteld en die 
vrijwillig ontslag hebben genomen, worden geweerd. 
 
De leden van een GAV of GR nemen op een volledig discrete wijze een beslissing naar aanleiding van een 
kandidatuur als effectief lid die haar werd overgemaakt. 
 
Art. 12 
Kandidaat effectieve leden zijn die aangesloten leden, die bij meerderheid van minstens 2/3

de
 van de 

stemmen van de GAV of GR worden verkozen. 
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Art. 13 
Het mandaat van effectief lid eindigt door afzetting door de AV, door vrijwillig ontslag, door overlijden of 
ingeval wettelijke onbekwaamheid. 
 
De afzetting door de AV moet uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de AV. 
 
Elk effectief lid kan steeds vrijwillig ontslag nemen uit de vereniging.  Vrijwillig ontslag moet steeds worden 
gemeld aan de RvB en dit kan gebeuren door het opsturen van een aangetekend schrijven of het versturen 
van een e-mail met bevestiging van ontvangst aan het algemeen secretariaat van de vereniging. 
 
Ingeval van ontslag of overlijden van een effectief lid behoudt de AV zijn volledige en integrale bevoegdheid. 
 
Art. 14 
Effectieve leden kunnen door een beslissing van de AV worden verplicht tot het betalen van een jaarlijkse 
bijdrage van maximum 250,00 €. 
 
Art. 15 
Als het woord ‘leden’ binnen de statuten en het HR niet is gespecificeerd dan wordt hiermee bedoeld de 
toegetreden leden. 
 
 

IV. ALGEMENE VERGADERING 
 
Art. 16 
De vereniging telt minstens 5 effectieve leden. 
 
De Algemene Vergadering, verder afgekort met AV, wordt gevormd met 2 effectieve leden per aangesloten 
gewest.  Bovenop mag ieder gewest 1 extra effectief lid afvaardigen per 150 competitieve spelers, 
aangesloten in het desbetreffende gewest bij het afsluiten van een seizoen. 
 
Per aangesloten gewest moet een minimum van 50% van een afvaardiging van de effectieve leden zetelen 
binnen het gewestelijk bestuur, ook wel gewestraad (GR) genoemd. 
 
Art. 17 
De AV, samengesteld uit effectieve leden, is het hoogste gezag van de vereniging.  Zij bezit de volgende 
bevoegdheden: 

1. Wijziging statuten 
2. Aanvaarding en uitsluiting van gewesten 
3. Bekrachtiging aanstelling en ontslag van effectieve leden 
4. Benoeming en afzetting van bestuurders 
5. Benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 
6. Benoeming en afzetting van kascontroleurs 
7. Kwijting verlenen aan commissarissen, bestuurders en kascontroleurs 
8. Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening 
9. Vrijwillige ontbinding van de vereniging 
10. Uitsluiting van toegetreden leden en effectieve leden 
11. Omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 
12. Alle bevoegdheden voorzien bij wet en uitdrukkelijk bepaald bij de statuten 

 
Art. 18 
De AV kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen mits minstens de helft van de leden van de AV aanwezig 
of vertegenwoordigd is.  Indien 1/2

de 
van de effectieve leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een 

2
de 

AV met dezelfde dagorde bijeengeroepen ten vroegste 16 kalenderdagen na de eerste vergadering.  De 
vergadering kan dan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden wettelijk beslissen buiten 
het aanwezigheidsquorum om.  Het meerderheidsquorum blijft van toepassing. 
 
Alle beslissingen van de AV, met uitzondering van de specifieke wettelijke bepalingen en de bepalingen 
binnen deze statuten, worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen en op voorwaarde dat de 
helft van de stemgerechtigden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. 
 
Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld om het meerderheidsquorum 
te bepalen voor gewone gevallen.  In de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bijzondere 
stemmenmeerderheid voorziet, worden deze meegeteld als tegenstemmen. 
 
Art. 19 
Voor een wijziging van de statuten, de uitsluiting van effectieve leden, het aanvaarden van gewesten en het 
verkiezen van bestuurders zijn volgende voorwaarden vereist: 
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 De oproepingsbrief vermeldt in het bijzonder de punten op de dagorde 

 2/3
de 

van de effectieve leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

 Het meerderheidsquorum is bepaald op 2/3
de 

van de stemmen 
 
Voor een wijziging van het doel en de ontbinding van de vereniging zijn volgende voorwaarden vereist: 

 De oproepingsbrief vermeldt in het bijzonder de punten op de dagorde 

 2/3
de 

van de effectieve leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

 Het meerderheidsquorum is bepaald op 4/5
de 

van de stemmen 
 
Indien 2/3

de 
van de effectieve leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een 2

de 
AV met dezelfde 

dagorde bijeengeroepen ten vroegste 16 kalenderdagen na de eerste vergadering.  De vergadering kan dan 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden wettelijk beslissen buiten het 
aanwezigheidsquorum om.  Het meerderheidsquorum blijft van toepassing. 
 
Art. 20 
De jaarlijkse statutaire AV wordt gehouden tijdens de maand maart. 
 
De dagorde, opgesteld door de raad van bestuur op voorstel van de voorzitter, wordt bij middel van gewone 
brief, fax en/of een e-mailbericht aan de effectieve leden overgemaakt en dit tenminste 8 kalenderdagen 
voor datum. 
 
De oproeping voor de AV dient ondertekend te worden door de voorzitter of bij afwezigheid een door de RvB 
gemachtigd persoon.  Het ondertekend document mag tot het begin van de betreffende samenkomst ter 
inzage blijven liggen bij de ondertekenaar. 
 
Elk voorstel gesteund door tenminste 1/5

de
 van de effectieve leden, dat minstens 3 weken voor de geplande 

AV aan de voorzitter wordt betekend, wordt op de dagorde van de vergadering opgenomen. 
 
Ieder voorstel, ondertekend door minstens 1/20

ste
 van de effectieve leden, moet aan de dagorde van de AV 

worden toegevoegd.  Dit recht geldt vanaf bijeenroeping tot vlak vóór aanvang van de AV. 
 
Een buitengewone AV kan worden bijeengeroepen door 1/5

de 
van de effectieve leden en/of door de 

voorzitter als de belangen van de vereniging het vereisen.  De RvB beslist steeds over datum en plaats van 
de vergadering.  De bijeenkomst moet binnen de 21 dagen worden samengeroepen en de bijeenkomst zelf 
moet uiterlijk de 40

ste
 dag na het verzoek plaatsvinden. 

 
Punten, die nog op de bijeenkomst zelf worden aangebracht, kunnen slechts worden behandeld indien alle 
effectieve leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en zij eenparig akkoord gaan met de uitbreiding van 
de agenda. 
 
Art. 21 
Effectieve leden die verhinderd zijn om een AV bij te wonen, kunnen schriftelijk volmacht geven aan een 
ander aanwezig effectief lid.  Om geldig te zijn moet een gevolmachtigde bij de start van een AV een 
schriftelijk document overhandigen aan de verslaggever met vermelding van wie volmacht geeft, waarvoor 
volmacht wordt gegeven en aan wie volmacht wordt gegeven.  Ieder stemgerechtigd lid kan slechts 1 
volmacht dragen. 
 
Art. 22 
Toegetreden leden mogen tot 72 uur voor de start van een AV een gemotiveerd verzoek richten aan het 
algemeen secretariaat om een samenkomst als waarnemer te mogen bijwonen.  Mits goedkeuring van de 
voorzitter en 2 bestuurders, allen van verschillende aangesloten gewesten, kunnen de waarnemers de AV 
bijwonen en mogen ze zich, enkel mits toestemming van de voorzitter, tot de AV richten. 
 
Art. 23 
Uit de groep van effectieve leden dient de AV een voorzitter (algemeen verantwoordelijke) met een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen te benoemen.   
 
Om voor de functie van voorzitter verkiesbaar te zijn moet een kandidaat effectief lid zijn van de vereniging.  
Een kandidatuur moet per aangetekend schrijven of e-mail met bericht van ontvangst worden gezonden naar 
het secretariaat. 
 
Een mandaat als voorzitter geldt voor een periode van 4 jaar.  Bij het verstrijken van termijnen zullen er 
tijdens de eerstvolgende samenkomst nieuwe verkiezingen worden gehouden.  Een mandaat is steeds 
hernieuwbaar. 
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De AV alsook de RvB wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door 1 van de 
ondervoorzitters en bij ontstentenis door de bestuurder met het hoogste leeftijd. 
 
Art. 24 
Uit de groep van effectieve leden dient de AV bestuurders te benoemen.  Bestuurders worden door de AV 
benoemd met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  Een mandaat als bestuurder geldt 
voor een periode van 4 jaar. 
 
Om als bestuurder te kunnen worden aanvaard, dient men : 

• de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie te bezitten en de hoofdverblijfplaats in België 
hebben ; 
• een grondige theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen ; 
• de burgerlijke rechten genieten, van onberispelijk gedrag zijn en indien gevraagd een uittreksel uit het 
strafregister kunnen voorleggen ; 
• géén deel uit te maken van een actieve vereniging die mogelijk vergelijkbare belangen vertegenwoordigt ; 
• de goede naam en faam van de vereniging nooit schade hebben willen toebrengen. 
 
Een lid van de RvB schorst zichzelf en is ontslagnemend als één of meer van bovenvermelde punten na een 
aanstelling worden overtreden. 
 
Een kandidatuur moet per aangetekend schrijven of e-mail met bericht van ontvangst worden gezonden naar 
het algemeen secretariaat. 
 
Bij de verdediging van een kandidatuur van bestuurder zal een effectief lid steeds een vakgebied kiezen 
waar hij/zij het nodige werk zal gaan verrichten om het mandaat van bestuurder waardig te kunnen invullen. 
 
Bij het verstrijken van termijnen zullen er tijdens de eerstvolgende samenkomst nieuwe verkiezingen worden 
gehouden.  Een mandaat is steeds hernieuwbaar. 
 
Art. 25 
Een verslag wordt opgemaakt door de secretaris of een vervanger en medegedeeld aan de effectieve leden.  
Deze laatste zijn verplicht om alle toegetreden leden van hun gewest volledig en op correcte wijze voor te 
lichten omtrent feiten en beslissingen.  
 
Ingeval ontbreken van een secretaris of een vervanger zal de voorzitter willekeurig iemand aanstellen om de 
notulen op te maken. 
 
Art. 26 
Ontslagen effectieve leden zijn vanaf de aanvaarding door de AV gedurende de 2 volgende seizoenen niet 
verkiesbaar.  (een seizoen begint op 1 juni om te eindigen op 31 mei van het daarop volgende kalenderjaar) 
 
Art. 27 
De ontslagen, ontslagnemende of uitgesloten leden en/of hun rechthebbenden kunnen geen recht doen 
gelden op het maatschappelijke bezit van de vereniging. 
 
Art. 28 
De beslissingen van de AV worden onmiddellijk van toepassing, tenzij de AV anders beslist. 
 
 

V. RAAD VAN BESTUUR 
 
Art. 29 
De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur, verder afgekort met RvB.  De RvB wordt gevormd 
met maximum 2 bestuurders per aangesloten gewest + een voorzitter die allen door de AV zijn benoemd. 
 
De duur van het mandaat is 4 jaar.  De helft van de bestuurders treden alternerend uit de raad om 2 jaar, 
volgens een beurtwisseling, voor de 1

ste
 maal door lottrekking aan te duiden. 

 
Art. 30 
Uit de groep van bestuurders mag de RvB een secretaris (verantwoordelijke administratie) en een 
penningmeester (verantwoordelijke financiën) aanstellen voor de duur van een lopend mandaat en in 
overeenstemming met de bepalingen die zijn opgenomen in het HR. 
 
Tenzij de AV anders beslist zullen bij de benoemingen van voorzitter, secretaris en penningmeester 3 
verschillende gewesten worden vertegenwoordigd. 
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Het mandaat van voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester eindigt door aflopen van de termijn van 
een mandaat, door afzetting door de AV, door vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval wettelijke 
onbekwaamheid. 
 
De afzetting door de AV van voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester wordt beslist bij 2/3

de
 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde 
effectieve leden.  Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de AV. 
 
Een voorzitter en/of secretaris en/of een penningmeester die vrijwillig ontslag neemt moet dit schriftelijk 
bekend maken aan de RvB. Dit kan gebeuren mits het opsturen van een aangetekend schrijven of een e-
mail met bevestiging van ontvangst aan het secretariaat van de vereniging. 
 
Ingeval van ontslag of overlijden van een voorzitter, secretaris en/of penningmeester behoudt de AV zijn 
volledige en integrale bevoegdheid. 
 
Een voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht te blijven 
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.  Een ontslag gaat in vanaf de 
aanvaarding door de AV. 
 
Art. 31 
Het mandaat van bestuurder eindigt door afzetting door de AV, door vrijwillig ontslag, door overlijden of 
ingeval wettelijke onbekwaamheid. 
 
De afzetting door de AV wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het 
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde effectieve leden.  Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden 
op de agenda van de AV. 
 
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt moet dit schriftelijk bekend maken aan de RvB. Dit kan gebeuren 
mits het opsturen van een aangetekend schrijven of een e-mail met bevestiging van ontvangst aan het 
secretariaat van de vereniging. 
 
Ingeval van ontslag of overlijden van een bestuurder behoudt de RvB zijn volledige en integrale 
bevoegdheid. 
 
Tenzij er bezwarende feiten zijn is een bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht te blijven vervullen 
totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.  Een ontslag gaat in vanaf de aanvaarding door 
de AV en een vacant mandaat kan alleen door de AV worden ingevuld voor de restduur. 
 
Art. 32 
Indien, om welke reden ook, het aantal bestuurders tot minder dan 3 is gedaald en dus onder het wettelijke 
minimum zakt, zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een bijzondere AV (BAV) 
bijeen te roepen om te voorzien in de aanstelling van nieuwe bestuurders. Zolang zij dit hebben nagelaten, 
oefenen zij zelf de volledige bevoegdheden van de RvB uit en zijn hiervoor persoonlijk aansprakelijk.   
 
Art. 33 
De RvB kiest onder de verkozen bestuurders 1 of 2 ondervoorzitters. De RvB kan voor de specifieke noden 
en goede werking worden bijgestaan door bijkomende niet-stemgerechtigde leden, welke echter minstens de 
hoedanigheid van toegetreden lid moeten hebben. 
 
Art. 34 
De RvB bezit de door de wet en de statuten toegekende bevoegdheden, alsmede deze welke door de wet of 
de statuten niet exclusief aan de AV worden toebedeeld, zoals er zijn: 
 

1. Het wijzigen en goedkeuren van het HR 
2. Het aanvaarden of weigeren van functies binnen de RvB 
3. Het oprichten van commissies en het benoemen van een commissievoorzitter. 
4. Het mandateren van specifieke en beperkte opdrachten. 

 
De RvB beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als 
toegetreden lid. 
 
Alle beslissingen van de RvB, met uitzondering van de wettelijke bepalingen en de afwijkingen die in de 
statuten staan beschreven, worden genomen bij gewone meerderheid en op voorwaarde dat de helft van de 
stemgerechtigden aanwezig zijn. 
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Art. 35 
Stukken, die de vereniging verbinden, worden steeds ondertekend door 2 bestuurders, waaronder de 
voorzitter of zijn vervanger. 
 
Art. 36 
De RvB en/of de voorzitter duiden de personen aan die de vereniging voor bepaalde duur zal 
vertegenwoordigen bij rechtsgedingen, zowel in de hoedanigheid van eiser als deze van verweerder. 
 
Art. 37 
De RvB vergadert minstens 2 keer per jaar en meer als het belang van de vereniging dit vereist en dit ofwel 
op initiatief van de voorzitter, ofwel op schriftelijk verzoek van minstens 3 bestuurders. 
 
De dagorde, opgesteld door de voorzitter of de RvB, wordt bij middel van gewone brief, fax en/of e-
mailbericht aan de bestuurders overgemaakt en dit tenminste 72 uur voor aanvang.  De oproeping voor de 
RvB dient ondertekend te worden door de voorzitter of bij afwezigheid door een door de RvB gemachtigd 
persoon.  Het ondertekend document mag tot het begin van de betreffende samenkomst ter inzage blijven 
liggen bij de ondertekenaar. 
 
Art. 38 
Toegetreden leden mogen tot 72 uur voor de start van een RvB een gemotiveerd verzoek richten aan het 
algemeen secretariaat om een samenkomst als waarnemer te mogen bijwonen.  Mits goedkeuring van de 
voorzitter en 2 bestuurders, allen van verschillende aangesloten gewesten, kunnen de waarnemers de RvB 
bijwonen en mogen ze zich, enkel mits toestemming van de voorzitter, tot de RvB richten. 
 
Art. 39 
De AV en RvB beraadslagen en besluiten steeds als college conform de bepalingen binnen de statuten en 
het HR.   
 
In principe wordt er gestemd met handopsteking behalve wanneer er sprake is van personenkwesties 
waarvoor een geheime stemming verplicht is.  Er wordt eveneens overgegaan tot een geheime stemming 
wanneer de helft plus één van de leden van een vergadering daarom verzoeken. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt beslissend. 
 
Het houden van een vergadering op afstand (telefoon, fax, e-mail en/of video call) is toegestaan voor die 
gevallen waar eerder een beraadslaging is geweest, waar een beslissing van de RvB zich opdringt en waar 
de bestuurders zich bij meerderheid akkoord mee verklaren.  Indien bestuurders niet antwoorden, wordt hun 
stem aanzien als zijnde een “onthouding” tenzij een bericht anders zou vermelden. 
 
Indien louter een voorstel wordt gericht met een vraag om een schriftelijke stem uit te willen brengen, zonder 
eerdere bespreking en/of beraadslaging, dan is dit enkel mogelijk mits alle bestuurders hiermee akkoord 
gaan en mits de beslissing met eenparigheid van stemmen wordt genomen. 
 
Een besluit zal schriftelijk aan de bestuurders worden bezorgd en moet worden genotuleerd op de 
eerstvolgende ‘gewone’ RvB. 
 
Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld om het meerderheidsquorum 
te bepalen voor gewone gevallen.  In de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bijzondere 
stemmenmeerderheid voorziet, worden deze meegeteld als tegenstemmen. 
 
 

VI. DAGELIJKS BEHEER 
 
Art. 40 
Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het begrip dagelijks beheer (verder afgekort met db) omvat, 
worden tot daden van db gerekend alle dagdagelijkse handelingen die tegelijk  

 een gering effect hebben op de werking van de vereniging, 

 de normale gang van zaken van de vereniging verzekeren en 

 het optreden van de RvB niet vereisen of niet wenselijk maken.  
 
Art. 41 
Bij de aanstelling door de AV bekomen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester automatisch een 
mandaat voor db binnen hun functie.  Een mandaat van db kan door de AV steeds met onmiddellijke ingang 
worden ingetrokken. 
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Art. 42 
De voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester mogen advies inwinnen van een bestuurder en vanaf 
advies van minstens 2 bestuurders oefenen de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester hun 
mandaat uit als college.  Een beslissing wordt genomen met gewone meerderheid en bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester van de RvB doorslaggevend. 
 
 

VII. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Art. 43 
De RvB stelt een HR op dat een uitbreiding is van deze statuten maar dat geen bepalingen mag bevatten die 
strijdig zijn met de wetgevingen en met deze statuten.  Het HR wordt opgesteld in de Nederlandse taal. 
 
Art. 44 
Als teksten binnen deze statuten en/of het HR tegenstrijdig zouden zijn of worden met een wet dan dienen 
alleen deze punten als onbestaand te worden beschouwd.   
 
Art. 45 
VSF heeft steeds het recht om de vorm en de inhoud van het HR te wijzigen.  Dit kan gebeuren mits een 
gewone meerderheid van de stemmen van de RvB. 
 
Wijzigingen aan het HR hebben uitwerking vanaf de bekendmaking via de officiële website van de 
vereniging. 
 
 

VIII. REKENINGEN EN BEGROTINGEN 
 
Art. 46 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 
 
De RvB sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar 
voor.  Beiden worden ter goedkeuring aan de AV voorgelegd, die gehouden wordt op de datum bepaald in 
artikel 21.  
 
De penningmeester van de vereniging zal uiterlijk op 15 maart zijn eindbalans aan de kascontroleurs 
voorleggen. 
 
Art. 47 
Inkomende lidgelden worden op een bankrekening gestort die wordt beheerd door een gewest maar met 
rechtstreeks toezicht van de vereniging.  Ontvangen lidgelden worden opgesplitst in een gedeelte voor de 
overkoepelende werking en een gedeelte werkingsgeld voor een gewest, zoals jaarlijks beslist door de AV. 
 
Werkingsgelden worden beheerd door de gewestelijke penningmeester en de gewestvoorzitter in opdracht 
van de GR waarbij de penningmeester en de voorzitter van de vereniging steeds toezicht kunnen uitoefenen.  
Het is in alle gevallen verboden om de limiet aan beschikbare werkingsgelden te overschrijden. 
 
Art. 48 
Een GR dient in alle gevallen ook te voldoen aan alle wetten en decreten die betrekking hebben op het 
beheer van financiële middelen. 
 
Een GR en haar GAV zijn steeds solidair verantwoordelijk en onbeperkt aansprakelijk als deels of volledig 
van vorig of dit artikel zou worden afgeweken. 
 
Art. 49 
De AV stelt jaarlijks minstens 2 kascontroleurs aan volgens een beurtrol van de gewesten en met de 
opdracht om tijdens een boekjaar de rekeningen en balansen te controleren en verslag uit te brengen aan de 
AV. Een kascontroleur mag geen deel uitmaken van de AV en/of de RvB. 
 
Art. 50 
De penningmeester zal de rekeningen, de balans, de begroting en de verantwoordingsstukken voorleggen 
aan de kascontroleurs gedurende de periode van 14 kalenderdagen voorafgaand aan de AV.   
 
Een kascontroleur mag in zijn functie, na afspraak met de penningmeester, gedurende het volledige 
boekjaar controles houden. 
 
Art. 51 
Toegewezen werkingsgelden blijven volledig onder het beheer van een GAV. 
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IX. SANCTIES 
 
Art. 52 
BBSA kan tuchtsancties treffen ten aanzien van alle effectieve leden en toegetreden leden.  De procedures 
en mogelijke sancties worden nader omschreven in het HR. 
 
Art. 53 
De voorwaarden en modaliteiten van aansluiting van toegetreden leden worden bepaald in de statuten en 
het HR.  De RvB kan toegetreden leden weigeren indien deze niet geheel beantwoorden aan de 
doelstellingen van de vereniging. 
 
De toegetreden leden die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen of die de statuten en/of 
het HR overtreden kunnen worden uitgesloten door de AV, op voorstel van de RvB, volgens de modaliteiten 
bepaald in het HR.  De RvB kan in afwachting van een beslissing van de AV een toegetreden lid schorsen 
voor alle sportactiviteiten, na deze de gelegenheid te hebben geboden zijn verdediging voor te dragen. 
 
Art. 54 
Sancties kunnen worden opgelegd door een bevoegd tuchtorgaan, door de RvB, door de AV en door een 
gemandateerde persoon of een gelijkgestelde zoals voorgeschreven binnen het HR.  Geldboetes kunnen 
worden uitgesproken van min. 1,00 € tot max. 5.000,00 € per overtreding. 
 
Art. 55 
Een schorsing van een toegetreden lid kan worden opgelegd door een bevoegd tuchtorgaan, door de GR, 
door de RvB en door de AV.  Het HR bevat de specificaties wanneer een overtreder of zijn/haar 
vertegenwoordiger moet worden uitgenodigd om te worden gehoord. 
 
 

X. ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Art. 56 
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de AV tot 
ontbinding besluiten indien 2/3

de
 van de leden op de AV aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien 

een 4/5
de

 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige 
ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de AV vermeld worden. 
 
Zijn geen 2/3

de
 van de leden op deze AV aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een 2

de
 AV worden 

bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar 
mits 4/5

de
 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 

 
Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de AV, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer 
vereffenaars.  Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de voorwaarden tot vereffening. 
 
De taak van vereffenaars is onbezoldigd. Evenwel hebben zij het recht om onkosten en uitgaven van 
verplaatsingen in rekening te brengen. De rekening van de vereffenaars dient te worden goedgekeurd door 
de kascontroleurs vooraleer ter goedkeuring en kwijting aan de laatste AV te worden voorgelegd. 
 
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een 
gelijkaardige, belangeloze doelstelling. 
 
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars 
worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.  Binnen de 30 dagen na de neerlegging 
dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel 
bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
 
 

XI. BEPALINGEN 
 
Art. 57 
De leden van de AV en de RvB zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw. 
 
Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun 
gegeven opdracht overeenkomstig het gemene recht, het bepaalde in de wet, de statuten en het HR.  Ze zijn 
aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur. 
 
Art. 58 
Indien een effectief lid, een bestuurder, de voorzitter of een commissielid, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
een belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het 
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betreffende bestuursorgaan, dan moet hij/zij dit meedelen aan de leden van de vergadering vóór een besluit 
wordt genomen. 
 
De persoon met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 
 
Art. 59 
De goedgekeurde verslagen van de AV en van de RvB worden verzameld in een register met akten van de 
vereniging.  Ter bevestiging van de goedkeuring van een verslag van de AV dient een meerderheid van de 
effectieve leden dit verslag te ondertekenen.  Ter bevestiging van de goedkeuring van een verslag van de 
RvB dient een meerderheid van de bestuurders hett verslag te ondertekenen.   
 
Art. 60 
Alle effectieve leden bekomen inzagerecht in volgende documenten van de vereniging : het ledenregister, de 
verslagen van de AV en de RvB, de financiële stukken. 
 
Toegetreden leden bekomen inzagerecht in het ledenregister en de verslagen van de AV en de RvB. 
 
Belanghebbende derden kunnen inzage in de besluiten van de AV krijgen door een aanvraag te richten aan 
het algemeen secretariaat.  Binnen de 10 kalenderdagen zal het algemeen secretariaat een voorstel tot 
inzage afleveren.  
 
Tenzij anders gemeld gaat de inzage door op het secretariaat van de vereniging en is gratis. Kopiëren van 
stukken is verboden.  Een aanvraag dient schriftelijk naar het secretariaat te worden gestuurd en de RvB of 
de voorzitter zal zo spoedig mogelijk een afspraak maken. 
 
Art. 61 
Leden van de AV, de RvB en de GR zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige 
persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover 
derden wat betreft de volledige werking van de vereniging. 
 
Art. 62 
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de vzw-wet, de wettelijke bepalingen, het 
HR, de internationale regelgeving van overkoepelende sportbonden en de gebruiken ter zake van 
toepassing. 
 
 
De vereniging zal zich vanaf de publicatie geheel in regel stellen met alle bepalingen binnen deze nieuwe 
statuten en het HR. 


