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Titel I : Omschrijving van de vereniging 
====   ======================== 
 

Artikel 1 
 

1.1  De naam van de vereniging luidt “KWB Wambeek Joggingteam” kortweg “de 
vereniging”  en neemt de vorm aan van een ‘feitelijke vereniging’. 

 

1.2 De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. 
 

1.3  De vereniging is verbonden met een overkoepelende nationale (KWB) en 

regionale organisatie (KWB Wambeek).  
 

Artikel 2 
 

2.1 De vereniging heeft als doel mensen uit de regio Wambeek en omstreken 
samen te brengen en te stimuleren om regelmatig te lopen met het oog op het 
bevorderen van de algemene fitheid, de gezondheid en de prestaties. 

 

2.2  De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en 
winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de 
opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel. 

 

2.3 De vereniging wil een begeleiding aanbieden in een recreatieve 
buitenomgeving door het organiseren van allerlei activiteiten die het lopen in 
groep bevorderen. 

 
 
 

Titel II : Leden 
=====  ===== 
 

Artikel 3 
 

3.1 Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum aantal leden is 
vastgesteld op vijf.  Een wijziging van het ledenbestand, om welke reden ook, 
zoals overlijden, ontslag, afzetting… kan niet leiden tot ontbinding van de 
vereniging. 



  

3.2 Indien het aantal leden daalt tot minder dan 5, dan wordt de vereniging 
automatisch ontbonden. 

 

Artikel 4 
 

4.1 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het 
vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de 
behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging 
waardoor zij zich individueel verrijken.  

 

4.2 Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding 
vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

  

4.3 Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van 
de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de 
vereniging en mag het niet worden uitgekeerd in cash aan de leden. 

 
 

Artikel 5 
 

5.1 De leden aanvaarden de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging. 

 

5.2  De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle 
bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar. 

 

5.3 Nieuwe leden worden door het bestuur aanvaard.  Eventueel kan het bestuur 
om gegronde redenen een lid weigeren. 

 
 
 

Titel III : Bestuur 
=====    ====== 
 

Artikel 6 
 

6.1  De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van ten minste 3 personen die 
lid zijn van de vereniging. Het bestuur van de club bestaat minstens uit één of 
meerdere van de volgende functies : voorzitter, secretaris, penningmeester, 
websiteverantwoordelijke.  Eénzelfde persoon kan (zowel tijdelijk als 
permanent ) één of meerdere functies bekleden. 

 

6.2  Om de goede werking van de club te verzekeren wordt er regelmatig een 
bestuursvergadering georganiseerd. De bestuurders worden samengeroepen 
telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist.  
 

6.3 Elke bestuurder heeft het recht een vergadering samen te roepen. Hij of zij 
richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter en secretaris van de vereniging.  

 De vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter. 



 De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst, evenals de 
agenda en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig 
is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen. 

 

6.4 Een bestuurslid dat niet kan deelnemen aan een bestuursvergadering dient dit 
zo snel mogelijk aan de voorzitter mee te delen. 

 

6.5 Een bestuurslid dat meerdere malen niet deelneemt aan een 
bestuursvergadering zonder hiervan kennis te geven aan de voorzitter, geeft 
hierdoor kennis aan zijn functie te verzaken. 

 

6.6.  Een bestuurslid die belet is, kan een volmacht geven aan een ander 
bestuurslid om hem/haar op een vergadering te vertegenwoordigen mits de 
volmachtdrager zelf aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder kan 
slechts drager zijn van één volmacht.  
 

6.7     Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de bestuurders 
          aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen binnen de raad van   
          bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of  
          vertegenwoordigde stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. Er kan geheim 

worden gestemd.  Onthoudingen en blanco stemmen worden niet gerekend 
onder de uitgebrachte stemmen.    

 

6.8 Indien het aantal aanwezige bestuursleden bij bestuursvergaderingen even is 
en er zijn evenveel voor- als tegenstemmen bij een bepaald voorstel, dan is de 
stem van de bestuurder, welke door loting wordt bepaald, doorslaggevend.  

 

6.9 Tijdens de bestuursvergadering wordt er een schriftelijk verslag opgemaakt 
door de clubsecretaris. Dit verslag wordt verstuurd naar alle bestuurders 
binnen de 7 werkdagen en bij de volgende bestuursvergadering goedgekeurd 
na opname in het verslag van eventuele opmerkingen. De volmachten worden 
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. 

 
 

6.10 Voornaamste taken uit te voeren tijdens de bestuursvergadering : 
 

• Organisatie van het jaarlijks clubfeest 

• Organisatie van de jaarlijkse jogging  

• Wijziging van statuten 

• Benoemen en afzetten bestuursleden 

• Goedkeuren van begroting en rekeningen 

• Aanvaarden en uitsluiten van leden 

• Ontbinden van de vereniging 

• Invullen van de functies van voorzitter(s), penningmeester(s), 

secretaris(sen) websiteverantwoordelijke(n) en bestuursleden 

 

6.11 Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen overdragen aan 
één of meer bestuurders of derden. Alleen bijzondere volmachten voor 
bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De 



beslissing tot het geven van dergelijke volmacht wordt genomen bij unanimiteit 
van de bestuursleden (zie schriftelijk verslag van de bestuursvergadering). De 
beslissing wordt bekendgemaakt aan deze derden (gevolmachtigde). 

 
 

6.12  Het bestuur verbindt er zich toe om zijn leden op regelmatige basis op de  
hoogte te houden van alle activiteiten die worden georganiseerd door de 
vereniging. 

 

6.13 Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij op regelmatige tijdstippen op de  
trainingen en /of joggings van het criterium aanwezig zijn. 
 
 

Artikel 7  
 

7.1 Elk meerderjarig lid kan zich kandidaat stellen als bestuurder. 

 

7.2 Eventuele kandidaten maken hun kandidatuur kenbaar tussen 01 december 
en 15 december van het jaar , voorafgaand aan deze van het nieuwe werkjaar 
(tenzij anders overeengekomen). Enkel de schriftelijke aanvragen, welke 
afgeleverd zijn tegen de voorziene datum, komen in aanmerking. 

 

7.3 Kandidaturen dienen schriftelijk of per mail te worden bezorgd aan de 
voorzitter van de club. De nieuwe bestuurders worden door het bestuur 
aangenomen of geweigerd. De beslissing van het bestuur wordt genomen bij 
gewone meerderheid; een eventuele weigering moet niet worden gemotiveerd.  

 

7.4 Men kan zich kandidaat stellen voor meerdere functies, met de vermelding van 

de persoonlijke voorkeur. 

 

7.5 Het aantal bestuursleden kan worden uitgebreid op voorwaarde dat de 

plaatsen van voorzitter, secretaris, websiteverantwoordelijke en penning-

meester zijn ingevuld.  

 

7.6 De bestuursleden kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te allen tijde 

afzetbaar door de overige bestuursleden.  

 

7.7 Bij vrijwillig ontslag zal de bestuurder die ontslag neemt handelen als een 

goed huisvader.  Hij zal de andere bestuurders hiervan tijdig verwittigen en 

zorgen voor een vlotte overgang van zijn taken. 

 

7.8 Indien het aantal bestuursleden door vrijwillig ontslag, afzetting of overlijden 

minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door art. 6.1, wordt deze 

functie, eventueel tijdelijk, overgenomen door een ander bestuurslid tot het 

bestuur op regelmatige wijze zo vlug mogelijk een nieuwe bestuurder heeft 

aangeduid. 

 

 



 

Artikel 8 
 

8.1  De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten recht, 

geldig vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden, samen 

handelend. 

 

Artikel 9 

 

9.1 Telkens wanneer het belang van de vereniging zulks vereist, of wanneer 

minstens 10 leden hierom verzoeken, kan een algemene vergadering met alle 

leden worden bijeengeroepen door het bestuur. Elk onderwerp dat zal 

behandeld worden op de vergadering moet in de uitnodiging staan, met 

vermelding van plaats, dag, uur en agenda. Zo niet, kan het onderwerp niet 

worden behandeld.  

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt door de 

clubsecretaris.  

 

 

Aldus opgemaakt in 6 exemplaren waarvan één exemplaar voor elke partij, en een 

zesde exemplaar zal worden bewaard als (officieel) stuk bij de secretaris van de 

vereniging, en aangenomen met éénparigheid van stemmen te Wambeek, op 

01/01/2018. 

 

 
 

De Wolf Johan  Mackens Marina  Puttaert Gunter 
   
 
 
 
 
  
 

 Du Laing Petra  Massagé Patrick   


