Opgericht in 1895
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Ondernemingsnummer: 409.999.697

S T AT U T E N
TITEL I : NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - DOEL – DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam:
Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis, afgekort KAZSC.
ARTIKEL 2
De vereniging is onderworpen aan de bepalingen van de wet betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk (vzw).
ARTIKEL 3
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te:
Amandus Geenenlaan 36
2100 Deurne.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, mits deze bovendien
de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging.
ARTIKEL 4
De vereniging heeft tot doel haar leden te leren zwemmen en te vervolmaken in
sportzwemmen, waterpolo, kunstzwemmen en schoonspringen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zo
kunnen met andere verenigingen, die gelijkaardige doelstellingen hebben,
samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Zij kan in die zin ook -doch slechts op
bijkomstige wijze- handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst hiervan
besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 5
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur doch kan evenwel ten allen tijde
ontbonden worden.
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TITEL II : LEDEN
ARTIKEL 6
De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. Het aantal werkende leden is
onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. Het aantal werkende leden van de
algemene vergadering (AV) moet daarenboven steeds hoger zijn dan het aantal
bestuurders van de raad van bestuur (RvB).
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het beslissings- en stemrecht op
de algemene vergadering alsook het “inzagerecht” in het register van de leden, in alle
notulen en beslissingen van de RvB en van de AV en in alle boekhoudkundige
stukken van de vereniging, komt uitsluitend toe aan de werkende leden. Werkende
leden zijn diegenen die als dusdanig door de RvB en door de AV aanvaard worden en
wiens namen vermeld worden in het register van de leden, waarvan een kopie jaarlijks
wordt neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar
de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de werkende
leden toepasselijk.
ARTIKEL 7
Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of
rechtspersoon die door de RvB en door de AV als dusdanig wordt aanvaard. Het
verzoek om toelating van een kandidaat-werkend lid dient te vermelden dat de
kandidaat zijn instemming betuigt met de statuten en het huishoudelijk reglement van
de vereniging en moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de RvB.
ARTIKEL 8
Als niet-werkend lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon die –in ruil
voor zijn inschrijving en het betalen van lidgeld en contributie- gebruik wenst te maken
van de diensten van de vereniging. De rechten en plichten van de niet-werkende
leden worden bepaald door de RvB en de AV en staan beschreven in het
huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 9
De RvB kan - onder door haar te bepalen voorwaarden - ook andere personen als
ereleden, beschermende leden, steunende leden of adviserende leden tot de
vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als niet-werkende leden hoewel
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uitzonderingen mogelijk zijn. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk
reglement.
ARTIKEL 10
De jaarlijkse bijdrage (lidgeld + contributie), die de werkende en niet-werkende leden
aan de vereniging verschuldigd zijn, mag de zevenhonderdvijftig euro niet
overschrijden.
ARTIKEL 11
Elk lid kan vrijwillig en ten allen tijde uit de vereniging treden doch niet vóór opeisbaar
geworden bijdragen betaald zijn.
Zowel bestuursleden, werkende leden als niet-werkende leden melden hun ontslag
aangetekend aan de secretaris van de vereniging.
Het ontslag van bestuursleden en werkende leden kan door de RvB geweigerd
worden indien zij nog statutaire of andere verplichtingen tegenover de vereniging
hebben.
De ontslagregeling staat gedetailleerd beschreven in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 12
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging. Zij kunnen derhalve nooit teruggave van of vergoeding
voor gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.
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TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR (RvB)
ARTIKEL 13
De vereniging wordt bestuurd door een RvB met minstens drie en hoogstens twaalf
bestuurders.
ARTIKEL 14
De leden van de RvB, die werkende leden moeten zijn, worden benoemd door
algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. De leden van
RvB oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoeming, ontslag, en afzetting van
leden van de RvB worden binnen de maand nadat hiertoe is besloten
bekendmaking ingediend via de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

de
de
de
ter

ARTIKEL 15
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar doch zijn herkiesbaar.
ARTIKEL 16
De RvB kiest uit zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een
penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging
noodzakelijk is.
De RvB wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de RvB worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze
belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door één van de aanwezige
ondervoorzitters of door de secretaris.
ARTIKEL 17
De RvB kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden gezamenlijk genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
ARTIKEL 18
Van elke vergadering van de RvB worden notulen gemaakt die ondertekend worden
door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een daartoe bestemd
register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden
geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze
bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

KAZSC lid van

Opgericht in 1895

Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis vzw
Maatschappelijke zetel:
Molenstraat 26, 2180 Ekeren
Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie – Stamnummer 002
www.kazsc.be
Bankrekening: BE53 2200 8551 6953

ARTIKEL 19
De RvB leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van die welke
uitdrukkelijk door de Wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist
over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De vereniging wordt geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter én de
secretaris hiertoe gemachtigd bij besluit van de RvB.
De RvB kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of zelfs mits machtiging
van de algemene vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de
vereniging.
De RvB vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig
oordeelt.
ARTIKEL 20
De RvB is verplicht om jaarlijks de rekening van het verlopen boekjaar en de begroting
voor het komend boekjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering te
onderwerpen.
ARTIKEL 21
Bestuurders, die namens de vereniging optreden, mogen ten aanzien van derden
geen financiële of organisatorische verbintenissen aangaan zonder uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de RvB.
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TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING (AV)
ARTIKEL 22
De algemene vergadering (AV) is samengesteld uit alle werkende leden en wordt
voorgezeten door de voorzitter van de RvB of bij diens afwezigheid door één van de
aanwezige ondervoorzitters. Op de AV beschikt elk lid over één stem. Een lid kan zich
echter -mits een schriftelijke volmacht- laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
ARTIKEL 23
De AV is wettelijk bevoegd voor de wijziging 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 rekening
en de begroting, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een
werkend lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk alsook voor alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
ARTIKEL 24
De AV wordt geldig bijeengeroepen door de RvB of door de voorzitter telkens als het
doel of het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar
worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar
en de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 25
De AV gaat door in de loop van het eerste kwartaal.
ARTIKEL 26
De RvB is bovendien verplicht de AV binnen de 15 werkdagen samen te roepen
wanneer tenminste 1/5 van de leden van de AV daarom verzoekt. Dit verzoek tot
buitengewone zitting dient per aangetekende brief gericht te worden aan de voorzitter
van de RvB en moet de te behandelen agendapunten vermelden.
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ARTIKEL 27
De oproepingen tot de AV moeten ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris of door twee bestuurders.
Alle werkende leden moeten worden opgeroepen, bij gewone brief of per mail,
tenminste tien werkdagen voor de vergadering
ARTIKEL 28
De oproepingsbrief, die plaats, datum en uur van de vergadering vermeldt, bevat de
agenda, die wordt vastgelegd door de RvB. Elk onderwerp, dat schriftelijk wordt
voorgedragen door 1/20 van de werkende leden, moet eveneens op de agenda
worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden
ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter
van de RvB overhandigd zijn. Onderwerpen, die niet op de agenda staan, kunnen niet
behandeld worden tenzij mits instemming van minstens 2/3 van de op de vergadering
aanwezige stemmen.
ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem
van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
ARTIKEL 30
Tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts op geldige wijze worden
besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda van de AV is vermeld, indien
2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en een
meerderheid van 2/3 gevonden wordt om de wijziging(en) goed te keuren. Zijn 2/3 van
de stemgerechtigde of vertegenwoordigde leden niet aanwezig dan kan een tweede
vergadering ten vroegste 15 dagen later worden bijeengeroepen en zal deze
vergadering een geldig besluit kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezigen maar
met een vereiste 2/3 meerderheid.
Tot wijziging van het doel van de vereniging moet dezelfde procedure gevolgd worden
als voor het wijzigen van de statuten maar is er een 4/5 meerderheid nodig.
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ARTIKEL 31
Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts op geldige wijze besloten
worden indien 2/3 van de stemgerechtigde leden in de AV aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en een 4/5 meerderheid de ontbinding goedkeurt.
Indien de vereiste 2/3 meerderheid van stemgerechtigden niet bereikt wordt, kan een
tweede AV bijeengeroepen worden die rechtsgeldig kan beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden maar met 4/5 van de meerderheidsstemmen.
Deze vergadering mag evenwel niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste
gehouden worden.
ARTIKEL 32
Voor het uitsluiten van een werkend lid dient 2/3 van de stemgerechtigde leden in de
AV aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en is er een 2/3 meerderheid der stemmen
vereist.
ARTIKEL 33
Van elke AV worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en
de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de
zetel van de vereniging door alle werkende leden en belanghebbende derden worden
ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris of door twee bestuurders.
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TITEL V : REKENING EN BEGROTING
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
De RvB sluit de rekening over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.
ARTIKEL 35
Ter controle op de regelmatigheid van de financiële verrichtingen duidt de AV onder
haar leden jaarlijks twee commissarissen aan. Zij mogen geen deel uitmaken van de
RvB.
De commissarissen brengen verslag uit op de jaarlijkse AV over de regelmatigheid
van de financiële verrichtingen tijdens het voorbije boekjaar en ontlasten de
penningmeester schriftelijk.
ARTIKEL 36
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de AV één of meerdere vereffenaars. Zij
bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een
vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert.
ARTIKEL 37
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld blijft de Wet van 27 juni
1921 en officiële aanvullingen of wijzigingen daarop toepasselijk.
Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen in de bijzondere
algemene vergadering van KAZSC vzw op 17 juni 2015.
Ieder lid verklaart een exemplaar van deze statuten te hebben ontvangen. Bovendien
is één exemplaar bestemd voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel en één
exemplaar voor het register der beraadslagingen van de algemene vergadering.
Guy De Backer
Voorzitter KAZSC vzw
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Secretaris KAZSC vzw

