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NIEUWE STATUTEN 

 

Identificatienummer : 16.582/99 

Ondernemingsnummer : 467838621 

“Gym Haacht” vzw 

Poverstraat 26, 3150 Haacht 

 

 

 

Statuten “Gym Haacht” vzw 
 

 
De hierna volgende  statuten zijn het gevolg van de fusie van de drie hieronder vermelde 

Haachtse turnverenigingen :   

 

 “Turnkring Excelsior Haacht”,, Feitelijke Vereniging, opgericht in de zomer van het 

jaar 1945 

 “Turnkring De Stormjeugd Haacht” vzw, opgericht in de lente van 1946 als Feitelijke 

Vereniging  en op 1 juli 1999 omgevormd tot VZW 

 “Turnkring Volksverheffing Wespelaar”, Feitelijke Vereniging, opgericht op 22 

januari 1951 

 

De vzw Turnkring “De Stormjeugd” Haacht ondergaat heden, donderdag 29 april 2004, een 

naamswijziging en wordt “Gym Haacht” vzw.   De turnkringen “Excelsior Haacht” en 

“Volksverheffing Wespelaar” worden ontbonden en integraal opgenomen in de “Gym Haacht “ 

vzw. 

 

De bijzondere algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige 

quora inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting van heden 29 april 2004 

unaniem besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.   

 

Hierdoor bevestigt zij dat alle vroegere publicaties met identificatienummer 16.582/99 onder de 

naam Turnkring “De Stormjeugd” Haacht vzw in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad komen 

te vervallen en als onbestaande dienen beschouwd te worden. 

 

Deze nieuwe statuten worden tegelijkertijd aangepast aan de gewijzigde vzw-wetgeving dd. 2 

mei 2002. 
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TITEL I :  NAAM  -  ZETEL  -  DOEL  -  DUUR 

 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam “Gym Haacht” vzw 

 

Artikel 2 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 3150 Haacht, Poverstraat 26 gelegen in het gerechtelijk 

arrondissement Leuven. 

De zetel kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits het in acht nemen 

van de regels zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten. 

 

Artikel 3 

“Gym  Haacht” vzw heeft tot doel de gymnastiek  in al haar facetten en met al haar disciplines  

aan te bieden aan haar leden en dit zowel op het recreatieve als het competitieve vlak binnen een 

kwalitatief en medisch verantwoord kader. 

 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen 

bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel.  Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige 

wijze, daden van koophandel stellen.   

 

Artikel 4 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

 

 

TITEL II : LEDEN 

 

Artikel 5 

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, 

komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. 

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden van toepassing. 

De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in het Huishoudelijk 

Reglement. 

Tot de toegetreden leden behoren, maar deze opsomming is niet limitatief, alle gymnasten die 

zich inschrijven om aan de trainingen deel te nemen, ere-bestuursleden en ereleden, steunende 

leden, administratief aangesloten leden en trainsters en trainers die niet optreden als effectief lid 

 

Artikel 6 

Het aantal effectieve leden is onbeperkt met een minimum van drie. 

 

Artikel 7 

Kandidaat leden richten hun kandidatuur aan de raad van bestuur.   

Om effectief lid te kunnen worden moet het kandidaat-lid : 

- ofwel voorgedragen worden door 2 leden van de raad van bestuur 

- ofwel een ononderbroken lidmaatschap hebben gedurende de laatste 5 sportjaren als 

toegetreden lid en de minimum leeftijd bereikt hebben van 16 jaar op 01/09 van het lopende 

sportjaar 
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De raad van bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende 

vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.  De beslissing is zonder beroep en moet niet 

gemotiveerd worden. 

 

Artikel 8 

De ledenbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.  De maximum ledenbijdrage 

bedraagt € 500,00.   

 

Artikel 9 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  Het ontslag moet via een schriftelijke neerslag 

(brief, e-mail) aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.   Het ontslag zal één maand na 

deze kennisgave ingaan. 

Het lidmaatschap van effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet 

betaald hebben binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een 

schriftelijke aanmaning.  Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen, binnen een  

termijn van 30 dagen na de aanmaning, worden geacht ontslagnemend te zijn. 

Deze aanmaning kan via gewone brief of per e-mail verzonden worden. 

 

Artikel 10 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging en kunnen derhalve nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of 

gedane inbrengen. 

 

 

 

TITEL III : ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 11 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. 

Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door een andere door de raad 

van bestuur aangeduide bestuurder.  Elk lid beschikt over één stem. 

 

Artikel 12 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :  

- het wijzigen van statuten 

- het benoemen en afzetten van bestuurders 

- benoemen en afzetten van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging 

- kwijting geven aan de bestuurders en commissarissen 

- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

- het ontbinden van de vereniging 

- het uitsluiten van een lid  

 

Artikel 13 

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of   

het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen wanneer één vijfde 

van de leden er om vraagt. 

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 

rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begrotingen van het volgend boekjaar. 
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Artikel 14 

Alle leden worden tenminste acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of e-mail 

uitgenodigd op de algemene vergadering.  De uitnodiging wordt ondertekend door het daartoe 

gemandateerde lid van de raad van bestuur. 

 

Artikel 15 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeld, bevat de agenda die wordt 

vastgelegd door de raad van bestuur.  Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten 

worden toegevoegd mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden. 

 

Artikel 16 

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden.  Een 

bijzondere meerderheid is evenwel vereist in gevallen voorzien door de wet.  In gewone gevallen 

worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. 

 

Artikel 17 

In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de 

vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 

 

Artikel 18 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.  Zij worden ondertekend door één van de 

gemachtigde bestuurders.  Deze notulen worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke 

zetel van de vereniging. 

 

 

 

TITEL IV : DE RAAD VAN BESTUUR 

 

 

Artikel 19 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 7 leden.  Dit aantal moet 

wettelijk in ieder geval minder zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.  De 

bestuurders handelen als college.  Zij worden door de algemene vergadering benoemd en zijn ten 

alle tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
 

Artikel 20 

De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum 14 dagen voor de datum van de 

algemene vergadering te richten aan de raad van bestuur.  Om tot bestuurder te kunnen benoemd 

worden moet het kandidaat-lid de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op datum van de 

eerstvolgende algemene vergadering. 

 

Artikel 21 

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van 4 jaar en 

zijn herverkiesbaar.  Ze zijn ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.  Ieder lid van 

de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving  aan de raad van 

bestuur. Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende algemene 

vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode.  Intussentijd kan de raad 

van bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt. 
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Artikel 22 

Alle functies worden onder de bestuurders verdeeld op basis van hun interesses en kwalificaties.  

Deze functies en bijhorende taakomschrijving, zullen opgenomen worden in het huishoudelijk 

reglement. 

 

Artikel 23 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de terzake aangeduide bestuurder en vergadert 

principieel één maal per maand. 

 

Artikel 24 

De raad kan slechts geldig beslissen indien een meerderheid der bestuurders aanwezig is.  De 

beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 

 

Artikel 25 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door één bestuurder en 

die worden gebundeld in het daartoe bestemd register.  De uittreksels die moeten worden 

neergelegd en alle andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter 

en een tweede bestuurder. 

 

Artikel 26 

De raad van bestuur 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 aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 

 

Artikel 27 

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.  

Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.  Onverminderd de 

algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vzw in 

en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die desgevallend gezamelijk 

optreden. 

De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden 

van de vzw aanstellen.  De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun 

verleende volmacht en zijn ten allen tijde afzetbaar door de raad van bestuur. 

Deze gevolmachtigden zijn elk afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, 

aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. 

 

Artikel 28 

De raad van bestuur zal voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks 

bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, één of meer commissies of aan 

één of meer bestuurders.  De taken van het dagelijks bestuur, commissies of bestuurders  zullen 

uitgeschreven worden in het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 29 

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig en nuttig oordeelt. 
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TITEL V : HET DAGELIJKS BESTUUR 

 

Artikel 30 

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit de voorzitter en twee andere door de raad van 

bestuur aangeduide mandatarissen.  De voorzitter kan zich ten allen tijde laten vervangen door de 

ondervoorzitter.   

Andere betrokkenen kunnen op deze vergadering uitgenodigd worden. 

Op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan het mandaat van de leden van het dagelijks 

bestuur terug ingetrokken worden. 

 

Artikel 31 

Het dagelijks bestuur komt bij elkaar : 

- ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur 

- ter voorbereiding van de algemene vergaderingen 

- ter voorbereiding van bepaalde projecten 

- telkens wanneer de hoogdringendheid dit vereist. 

 

Artikel 32 

Het dagelijks bestuur handelt principieel als college.  Komt het dagelijks bestuur niet tot een 

eenvormig besluit dan wordt de beslissing overgelaten aan de raad van bestuur. 

 

 

 

TITEL VI : INZAGERECHT  

 

Artikel 33 

Alle leden en alle belanghebbende derden kunnen op de zetel van de vereniging het register van 

de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de 

raad van bestuur en van de personen die bij de vereniging een mandaat bekleden evenals alle 

boekhoudkundige stukken van die vereniging.  Op aanvraag kunnen zij eveneens een afschrift 

van deze documenten ontvangen. 

 

 

 

TITEL VII : BEGROTINGEN – REKENINGEN – CONTROLE 

 

Artikel 34 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot 31 juli. 

 

Artikel 35 

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de algemene vergadering.  Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de 

algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders. 

 

Artikel 36 

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet 

vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de 

rechtbank van koophandel. 
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TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING 

 

 

Artkel 37 

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan 

slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de 

rechtbank, één of meer vereffenaars.  Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. 

 

Artikel 38 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan 

een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft.  De algemene vergadering die tot de 

ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. 

 

Artikel 39 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de vzw-wet, of de algemene 

wettelijke bepalingen of het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake van toepassing. 

 

 

 

OVERGANGSBEPALINGEN 

 

 

1. Deze nieuwe statuten treden onmiddellijk na hun goedkeuring in voege.  

 

2. Aansluitend op de statutenwijziging, zal de raad van bestuur, overgaan tot de aanvaarding van 

de nieuwe effectieve leden.  Hiervoor kunnen zich kandidaat stellen :  

 

- alle actuele leden van de betrokken besturen van de fuserende turnkringen 

- alle actuele trainers van de fuserende turnkringen 

- alle toegetreden leden met een ononderbroken lidmaatschap gedurende de laatste 5 

sportjaren en met een minimum leeftijd van 16 jaar op 01/01/2004 

 

3. Daarna worden al de te geven mandaten vacant gesteld. Op dat ogenblik komen alle 

bestaande bestuursmandaten te vervallen 

 

4. De algemene vergadering zal daarna overgaan tot de aanduiding van de nieuwe bestuurders. 

 

5. De overnemende vereniging zal het gehele vermogen verkrijgen van de over te nemen 

verenigingen.  De drie in de fusie betrokken turnkringen verklaren op datum van de fusie over 

een substantieel positief eigen vermogen te beschikken. 

 

6. Het eerste boekjaar loopt van de dag van fusie tot 31 juli van het daarop volgende jaar.  
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Opgemaakt in 5 exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de bijzondere 

algemene vergadering, gehouden te Haacht op 29 april 2004. 

 

 

Handtekening van de leden van de algemene vergadering 
 

 

 Naam Voornaam Handtekening 

1 Van Kerckhoven Lisette, Aloisa  

2 De Becker  Jan Baptist  

3 Kerst Ludovicus, Paul  

4 Bosmans Maria  

5 De Clercq Jean  

6 Lodewijckx Armand, Pieter  

7 Mertens Henri, Maria  

8 Peetermans Myriam, Gilberte  

9 Schoevaerts Roza  

10 Van Kriekingen Edward, Pieter  

 

 


