Statuten vzw VJF - Aanpassingen

versie BAV 09/06/2018
VZW Vlaamse Judofederatie
“ VLAAMSE JUDOFEDERATIE ”, afgekort “ VJF “
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IDENTIFICATIENUMMER : 2674 / 81
STATUTEN van de VJF
HOOFDSTUK 1 : BENAMING – ZETEL – DUUR - DOEL
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd “ Vlaamse Judofederatie “,
afgekort “ VJF “.
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement OostVlaanderen.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Warandestraat 1A
Artikel 2
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De Vlaamse Judofederatie vzw heeft als streefdoel alle judoclubs in Vlaanderen en het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en het judo en
zelfverdediging als sport te verspreiden, aan te leren en te beoefenen op zowel
provinciaal, Vlaams , nationaal als internationaal vlak en dit met grote aandacht voor
de verschillende doelgroepen in Vlaanderen (kleuters, kinderen, adolescenten,
volwassenen, senioren en andersvaliden). De Vlaamse Judofederatie wil dit realiseren
door middel van het nemen van alle nodige initiatieven ter bevordering van de
judosportbeoefening op recreatief en competitief vlak, rekening houdend met de
opvoedende waarden van het judo. Bovendien verplicht de federatie zichzelf het
algemene doel van de judosport (voorspoed en algemeen welzijn) na te streven en uit
te dragen.
Tevens biedt de Vlaamse Judofederatie de nodige mogelijkheden en ondersteuning
aan de jonge judoka die zich wil ontwikkelen tot topsporter.
HOOFDSTUK 2 : LEDEN
Artikel 4
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
Lid van de Vlaamse Judofederatie zijn de judoclubs die als zodanig door de algemene
vergadering zijn toegelaten.
De judoclubs die zijn opgericht als feitelijke verenigingen, dienen uiterlijk tegen de
datum van hun toelating een brief voor te leggen, ondertekend door alle leden van die
club waaruit blijkt wie de feitelijke vereniging vertegenwoordigt.
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De judoclubs die zijn opgericht als rechtspersonen dienen de op hen van toepassing
zijnde wetgeving na te leven.
De toelating van de leden is onderworpen aan het niet bindend advies van het
provinciaal comité en de goedkeuring van de algemene vergadering, die hierover
beslist met meerderheid van de aanwezige stemmen.
Nieuwe leden kunnen steeds voorlopig toegelaten worden bij beslissing van de raad
van bestuur, die dient te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene
vergadering.
De procedure van toelating van leden wordt verder geregeld in het huishoudelijk
reglement van de Vlaamse Judofederatie.
Artikel 5
De leden zijn vrij uit de vereniging uit te treden. Het ontslag moet per aangetekend
schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht tenminste één maand
op voorhand. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen wordt geacht ontslag te
nemen.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee
derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden uitgesproken
worden. De beslissing tot uitsluiting wordt aan het betrokken lid per aangetekend
schrijven ter kennis gebracht. De uitsluiting gaat in de dag van voormelde
kennisgeving.
De raad van bestuur mag in afwachting van de beslissing van de algemene
vergadering het lid schorsen.
Het uitgetreden of uitgesloten lid kan geen deel van het maatschappelijk vermogen of
patrimonium van de Vlaamse Judofederatie opeisen en kan nooit teruggave of
vergoeding van de gestorte bijdragen, aanbrengsten of van andere prestaties
vorderen.
Artikel 6
De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdragen voor de leden vast, met een
maximum van 619,73 EUR . Deze bijdrage dient jaarlijks te worden betaald vòòr 31
januari. De bijdragen zijn eisbaar vanaf de aansluiting, zij zijn niet terugvorderbaar
noch deelbaar.
HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 7
De algemene vergadering is het hoogste gezag van de federatie. Ze is samengesteld
uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of de
plaatsvervanger door hem aangesteld of bij gebreke aan aanstelling het oudste
aanwezige bestuurslid.
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Elk lid heeft recht op één stem per vijftig in orde zijnde geldige vergunningen, met
een maximum van vier stemmen, als volgt geregeld:
❑ één stem voor leden met tien tot en met vijftig vergunninghouders;
❑ twee stemmen voor leden met eenenvijftig tot en met honderd
vergunninghouders;
❑ drie stemmen voor leden met honderd en één tot en met tweehonderd
vergunninghouders;
❑ vier stemmen voor leden met meer dan tweehonderd vergunninghouders.
De procedureregels tot toelating en uitsluiting van de vergunninghouders worden door
het huishoudelijk reglement vastgelegd.
Artikel 8
De aangesloten leden kunnen zich, met uitzondering van de verkozen bestuursleden,
door gelijk wie van de bij hun aangesloten vergunninghouders, die van zijn aanstelling
doet blijken laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en eventueel
geplande buitengewone Algemene Vergaderingen.
De aangesloten leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een
vergunninghouder aangesloten bij een ander lid.
De vertegenwoordiger van het lid moet minstens 18 jaar oud zijn.
Artikel 9
De algemene vergadering is bevoegd voor :
a)
het wijzigen van de statuten;
b)
het benoemen en het ontslaan van bestuurders;
c)
het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
d)
de kwijting aan de bestuurders
e)
het uitsluiten van een lid;
f)
het ontbinden van de vereniging VJF;
g)
het bepalen van de bestemming van de goederen bij ontbinding van de
vereniging.
Artikel 10
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van het eerste
kwartaal van het jaar, op de door de raad van bestuur bepaalde datum.
De raad van bestuur kan bovendien een buitengewone Algemene Vergadering
bijeenroepen:
a)
b)

hetzij uit eigen beweging;
hetzij op schriftelijke aanvraag gericht aan de voorzitter van de raad van
bestuur door één vijfde van de aangesloten leden

De raad van bestuur moet de vergaderingen bijeenroepen in al de door de statuten
voorziene gevallen.
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Artikel 11
De oproep voor de gewone of buitengewone algemene vergadering vermeldt de
plaats, dag en uur en bevat de agenda, vastgelegd door de raad van bestuur.
Deze oproep wordt aan alle aangesloten leden gestuurd ten minste één maand voor
de datum van de gewone algemene vergadering en tenminste acht dagen voor de
datum van de buitengewone algemene vergadering. Elk voorstel dat ondertekend
wordt door tenminste één twintigste van de aangesloten leden en schriftelijk en
aangetekend twee maanden voor de algemene vergadering ingediend werd moet op
de dagorde worden geplaatst.
De algemene vergadering kan tevens ter plaatse door stemming bij eenvoudige
meerderheid dringende punten aangebracht door de raad van bestuur bijvoegen aan
de dagorde.
De datum van de gewone algemene vergadering wordt tevens vermeld in het officieel
orgaan van de federatie.
De besluiten genomen door de algemene vergadering, worden in een proces-verbaal
geacteerd en getekend door de voorzitter en de secretaris generaal. Elk lid kan in het
administratief secretariaat inzage nemen van deze akte.
De inhoud van het proces-verbaal wordt binnen de drie maanden na de algemene
vergadering ter kennis gebracht aan de leden, hetzij via het officieel orgaan van de
federatie, hetzij bij afzonderlijk rondschrijven.
Artikel 12
De dagorde van de gewone algemene vergadering zal verplichtend omvatten:
a) Verslag van de voorzitter over de bedrijvigheid van de federatie gedurende
het verlopen jaar.
b) Verslag van de secretaris over alle technische en administratieve kwesties
die in het afgelopen jaar gerezen zijn.
c) Verslag van de financieel beheerder over de financiële toestand.
d) Verslag en goedkeuring van de rekeningen en begrotingen.
e) Kwijting aan de bestuurders
f) Statutaire verkiezingen.
g) Het bepalen van de bijdragen voor de leden.
Artikel 13
De besluiten in de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van
stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin
het anders door de statuten of door de wet is voorzien.
Geen enkel besluit mag worden genomen over een punt dat niet op de dagorde
geplaatst werd of eraan toegevoegd werd.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend
De algemene vergadering kan slechts geldig over de wijziging van de statuten of de
ontbinding
beslissen wanneer 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de
beslissing met 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
wordt genomen.
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Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een
meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Zijn op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan
beraadslagen en beslissen, alsook wijzigingen aannemen met de meerderheden
bedoeld in het vierde of vijfde lid, welke het getal van aanwezige of
vertegenwoordigde leden ook zij;
HOOFDSTUK 4 : BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 14
De federatie wordt bestuurd door een raad van maximum 10 bestuurders. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.
De bestuurders worden verkozen bij meerderheid van de aanwezige stemmen in de
algemene vergadering.
Er mogen geen twee bestuurders van dezelfde club in de raad van bestuur zetelen.
Kandidaat-bestuurders dienen te voldoen aan de voorwaarden gestipuleerd in het
huishoudelijk reglement.
De duur van de bestaande en toekomstgerichte mandaten is vastgesteld op zes jaar,
zij zijn onmiddellijk herverkiesbaar. Eénzelfde bestuurder kan de functie van voorzitter
maximaal gedurende twee opeenvolgende mandaten uitoefenen.
Teneinde de besluitvorming van de organisatie te vrijwaren van beïnvloeding door
oneigenlijke belangen, worden onderstaande zaken als onverenigbaar met het
lidmaatschap van de raad van bestuur beschouwd :
❑ Personen met een arbeidsrelatie met een bedrijf dat een commerciële relatie
heeft met de organisatie (sponsors)
❑ Personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie
❑ Cumulatie voorzitterschap – directeur
❑ Een band als werknemer van de Vlaamse Judofederatie
❑ Een band als consultant van de Vlaamse Judofederatie
Zullen als aftredend en niet herkiesbaar aanzien worden, de leden welke twee derden
der vergaderingen van de raad van bestuur niet zullen bijgewoond hebben, behoudens
overmacht.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één ondervoorzitter, een
financieel beheerder en een secretaris. De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen
en zit de vergaderingen voor.
Indien een tussentijdse vacature voor bestuurder ontstaat wordt deze opgevuld in de
daaropvolgende algemene vergadering.
Indien het aantal leden van de raad van bestuur om een of andere reden terugloopt
tot minder dan zes leden, zal onmiddellijk in zijn vervanging worden voorzien in
afwachting van de eerstkomende algemene vergadering die hierover een beslissing zal
nemen.
De raad van bestuur duidt de kandidaten voor de raad van bestuur van de Koninklijke
Belgische Judo Bond aan.
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Artikel 15
De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt doorslaggevend.
Het is mogelijk om in bepaalde welomschreven gevallen te beslissen via elektronische
weg.
De procedure hieromtrent wordt geregeld via het huishoudelijk reglement van de
Vlaamse Judofederatie.
In alle gevallen van hoogdringendheid beslist de voorzitter.
Artikel 16
De beslissing tot afzetting van een bestuurder dient te worden genomen door de
algemene vergadering met 2/3 van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Het voorstel tot afzetting moet op de dagorde vermeld staan.
De bestuurder moet tenminste acht dagen op voorhand door de raad van bestuur
opgeroepen worden, teneinde gehoord te worden als hij dat wenst. Hij mag zich laten
bijstaan door een raadsman, al of niet vergunninghouder.
De oproeping moet gebeuren per aangetekend schrijven, met vermelding van het
voorstel tot uitsluiting uit de raad van bestuur.
Het vooronderzoek gebeurt door de raad van bestuur, zonder tussenkomst van de
bestuurder waarvoor de uitsluiting gevraagd wordt. Van dit vooronderzoek wordt een
verslag opgesteld dat voorgedragen wordt aan de algemene vergadering. Onafgezien
van de verschijning van het uitgenodigde lid zal de algemene vergadering zich geldig
uitspreken over het voorstel tot uitsluiting.
Ingeval van gewettigde afwezigheid van het desbetreffend lid, kan de algemene
vergadering zijn bestuursmandaat voorlopig schorsen in afwachting van een
definitieve beslissing.
Artikel 17
De raad van bestuur leidt de zaken van de Vlaamse Judofederatie. Hij is bevoegd voor
alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Binnen de grenzen van de federatie kunnen geen zelfstandige of autonome (regionale)
entiteiten, die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de AV en de
raad van bestuur vastgestelde beleid, bestaan.
De raad van bestuur kan ondermeer alle handelingen verrichten; alle akten stellen,
overeenkomsten sluiten en minnelijke schikkingen treffen, dit met en tegenover
personeel, banken, de overheid, de openbare instellingen en gelijk welke derden; alle
daden van beheer en beschikking stellen m.b.t. roerende en onroerende goederen;
leningen sluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, aan
rechten verzaken; volmachten verlenen aan alle door hem aangewezen mandatarissen
die al dan niet lid zijn van de vereniging; het huishoudelijk reglement samenstellen
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en/of wijzigen; de vereniging in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder
en beslissen over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur kan eveneens een wijziging van de statuten voorstellen.
Geen akte verbindt de vereniging indien zij niet twee handtekeningen van leden van
de raad van bestuur draagt, waaronder deze van de voorzitter of zijn volmachtdrager.
De raad van bestuur kan onder de leden van de raad van bestuur een afgevaardigd
bestuurder benoemen en aan deze zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en
taken overdragen. Behoudens de voornoemde bevoegdheidsdelegatie verzorgt de
afgevaardigd bestuurder de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent
namens de vereniging eveneens alle bescheiden die nodig zijn voor de uitoefening van
zijn taak. Hij is tevens bevoegd de
beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad
litem te verstrekken aan een advocaat in gerechtelijke acties als eiser of verweerder.
De raad van bestuur kan daarenboven het dagelijks bestuur van de vereniging alsook
de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer
bestuurders die ofwel alleen ofwel gezamenlijk ofwel als college optreden.
Artikel 18
Het financieel beheer bestaande uit de rekening van het afgelopen dienstjaar wordt
jaarlijks door de raad van bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
vergadering.
Deze algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorzien in artikel
10 en 11 van deze statuten.
Op dezelfde algemene vergadering kan aan de raad van bestuur kwijting worden
verleend voor het afgelopen dienstjaar.
Artikel 19
De Vlaamse Judofederatie is als vereniging aansprakelijk voor de misgrepen die
kunnen toegeschreven worden, hetzij aan haar aangestelden, hetzij aan de organen
waardoor haar wil wordt uitgevoerd. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke
verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de federatie.
HOOFDSTUK 5 : FUSIONERING EN ONTBINDING VAN DE FEDERATIE
Artikel 20
De algemene vergadering kan slechts over het fusioneren met een andere
judofederatie of met een federatie met gelijkgestelde discipline beslissen, indien twee
derden van de leden aanwezig zijn en indien twee derden der aanwezige stemmen
hiermee akkoord gaan.
Wordt aan deze vereisten niet voldaan, dan zal een tweede vergadering
bijeengeroepen worden. Door deze wordt geldig beraadslaagd welk het aantal
aanwezige leden ook zij. Geen beslissing wordt genomen zoniet twee derde der
aanwezige stemmen akkoord gaan.
De federatie waarmee gefusioneerd wordt moet gevestigd zijn in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Goedgekeurd BAV 9/6/2018

9

Artikel 21
Dezelfde vereisten van artikel 20 worden gesteld wanneer de algemene vergadering
zich uitspreekt over de ontbinding van de federatie. In geval van ontbinding zal het
maatschappelijk vermogen geschonken worden aan één of meer verenigingen zonder
winstoogmerk.
Bij beslissing tot ontbinding van de Vlaamse Judofederatie benoemt de algemene
vergadering een of meer vereffenaars en bepaalt hun machten.
Gedaan te Zele op de buitengewone algemene vergadering van 09/06/2018 :
De nieuwe statuten werden rechtsgeldig goedgekeurd door de leden van de Vlaamse
Judofederatie vzw.
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