Statuten vzw “FLAC” Roeselare.

1. Naam, zetel, doel, duur
Art.1.1.: De vereniging draagt de naam: v.z.w. Flanders Athletic Club Roeselare. De
vereniging behoudt zich het recht voor om in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven
en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming vzw Flac Roeselare
te gebruiken.
Art. 1.2. : De zetel van de vereniging is gevestigd te 8800 Roeselare, Hagedoornstraat 5 en
ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. Alle stukken voorgeschreven
door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de
rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.
Art. 1.3. : De vzw heeft tot doel de atletieksport en het recreatief joggen te bevorderen. Dit
kan door ondermeer het organiseren van trainingen en wedstrijden, het organiseren van
infomomenten voor sporters of geïnteresseerden voor de loopsport, het organiseren van
trainingsstages en alle activiteiten die de doelstelling van de vereniging helpen realiseren.
Zij mag op alle manieren haar medewerking verlenen en haar belangstelling betonen aan
elke werking zonder winstoogmerk, voor zover deze niet in strijd zijn met voorgaande
doelstellingen. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten
uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het
hoofddoel.
Art. 1.4. : De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan ten allen tijde ontbonden
worden.
Art. 1.5. : De vereniging kan als club toetreden tot een andere vzw, die dezelfde doelen voor
ogen heeft.

2. Lidmaatschap
Art. 2.0. : De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. De volheid van
het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt
uitsluitend toe aan de werkende leden en niet aan de toegetreden leden. Het gebruik van de
term ‘lid’ of ‘leden’ in deze statuten, slaat op de werkende leden en dus niet op de
toegetreden leden.
Art. 2.1. :. Het jaarlijks lidgeld voor leden en toegetreden leden zal de 250 euro niet
overschrijden. Er kan een verschillend lidgeld zijn voor leden en toegetreden leden. De
Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het bedrag van het lidgeld, rekening houdende met het
maximum dat deze statuten vermeld.”
Art. 2.2. : Het aantal leden bedraagt minstens drie. Het aantal leden dat stemrecht heeft op
de Algemene Vergadering is aanvankelijk bepaald op de 22 stichtende leden. Kandidaat
leden worden voorgedragen door minstens 2 leden. De Raad van Bestuur beslist soeverein
over de aanname van kandidaat leden.
Art. 2.3. : Het staat alle leden en toegetreden leden vrij uit de vereniging te treden door het
indienen van hun ontslag bij de Raad van Bestuur. Wie niet langer lidgeld betaalt, wordt als
ontslagnemend beschouwd.
Art. 2.4 : De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:
- de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar
organen niet te schenden
- de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schenden.
Art. 2.5: In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van
bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon die de verplichtingen opgelegd aan de
leden in artikel 2.4., op ernstige wijze schendt of die ondanks schriftelijke aanmaningen in
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gebreke blijft bij zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging. De schorsing zal per
aangetekend schrijven worden meegedeeld aan het lid en kan maximaal twee maanden
duren binnen dewelke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de
uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst behoudt het lid al zijn lidmaatschapsrechten.
Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting dan vervalt de schorsing en wordt geacht
nooit te hebben plaatsgehad.

3. Algemene Vergadering
Art. 3.1. : De Algemene Vergadering is het soevereine gezag van de vereniging. De
Algemene Vergadering wordt samengesteld door de personen bedoeld onder artikel 2.2. De
algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
afwezigheid, door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde
personen door de oudste aanwezige bestuurder.
Art. 3.2. : De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen. Dit
samenroepen gebeurt ten minste acht dagen voor de vergadering per gewone brief, die de
dagorde, de datum en de plaats van de vergadering vermeldt. Elk voorstel, ondertekend
door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht. De algemene
vergadering moet ook worden samengeroepen als een vijfde van de leden er om vraagt.
Art.3.3. : De voorzitter van de Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen.
Wanneer een vijfde van de leden daarom vraagt moet door de voorzitter van de Raad van
Bestuur ook een Algemene Vergadering worden samengeroepen ten laatste één maand na
de schriftelijke vraag.
Art.3.4. : Een Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen als tenminste de helft
plus één van de leden aanwezig is. Indien onvoldoende aanwezigen kan de Algemene
Vergadering binnen de veertien dagen met dezelfde agenda opnieuw samengeroepen
worden en rechtsgeldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voorstellen worden
aangenomen met een gewone meerderheid van de stemmen Voor het stemmen van enkele
aangelegenheden zijn speciale voorwaarden van toepassing:
- Voor een wijziging van de statuten is een aanwezigheid van tweederde van de leden
noodzakelijk. Van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet daarbij tweederde met de
wijziging instemmen. Indien minder dan tweederede van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden,
minstens vijftien dagen na de eerste algemene vergadering. Op de tweede algemene
vergadering kan over de wijziging gestemd worden ongeacht het aantal aanwezigen. Wel
moet nog steeds een tweederde meerderheid behaald worden.
- Om tot ontbinding van de vzw te beslissen, is een aanwezigheid van tweederde van de
leden noodzakelijk. Van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet daarbij viervijfde
met de vrijwillige ontbinding instemmen. Indien minder dan tweederede van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen
worden ten minste vijftien dagen na de eerste. Op de tweede algemene vergadering kan
over de vrijwillige ontbinding gestemd worden ongeacht het aantal aanwezigen. Wel moet
nog steeds een viervijfde meerderheid behaald worden.
- Tot uitsluiting van een lid kan slechts besloten worden met een tweederde meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art.3.5. : Elk lid beschikt over één stem. De beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een stemgerechtigd lid kan
maximaal één volmacht dragen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Art. 3.6. : De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een speciaal
daartoe bestemd notulenboek, ondertekend door de voorzitter, de secretaris alsook de leden
die dit wensen. Dit boek wordt gehouden op de zetel van de vereniging en kan daar door
ieder lid die dit wenst worden ingezien.
Art. 3.7. : Een besluit van de Algemene Vergadering is steeds vereist voor:
- de wijziging van de statuten,
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-

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 begroting en de rekening,
de ontbinding van de vereniging,
het uitsluiten van een lid,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten dat vereisen.

4. Raad van Bestuur
Art. 4.1. : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit
minimaal het wettelijk toegelaten aantal verkozen leden. Deze worden benoemd voor een
periode van 3 jaar en zijn herkiesbaar Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de
algemene vergadering anders zou bepalen.
Art. 4.2. : De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Art. 4.3 : De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten
rechte. Alle bevoegdheden die de Wet van 27 juli 1921 niet uitdrukkelijk verleent aan de
Algemene Vergadering en welke zijn opgenomen in art. 3.8. hierboven, worden toegekend
aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur overdragen aan
minstens één of meerdere bestuurders al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor
deze bevoegdheidsdelegatie plaats grijpt kan niet langer zijn dan drie jaar en het mandaat
kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.
Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging
in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
persoon belast met het dagelijks bestuur die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder
hen moet leveren.
Art. 4.4. : De Raad van Bestuur vergadert na het bijeenroepen ervan door de voorzitter of
twee bestuurders en kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid aanwezig is. De
beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen
beslist de voorzitter. De Raad van Bestuur bepaalt zelf zijn huishoudelijk reglement.
Art. 4.5. : Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere
bestuurder om hem op een raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan
maximaal één volmacht dragen.
Art. 4.6. : Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is
nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer
de raad één afgevaardigdenbestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft
aangesteld.

5. Begroting en rekeningen
Art. 5.1. : Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot 31 oktober van elk jaar.
Bij het einde van het boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het
verlopen jaar afgesloten en binnen de zes maanden volgend op het einde van het boekjaar
voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Ook moet een begroting voor het volgende
boekjaar opgesteld worden. Ze worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering
voorgelegd overeenkomstig art. 3.8 van deze statuten.
Art. 5.2. : De rekeningen en de begroting moeten minstens acht dagen voor de bijeenkomst
van de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden van de leden.
Art. 5.3 : De Algemene Vergadering duidt twee commissarissen overeenkomstig art. 3.8 van
deze statuten aan ter controle van de rekeningen.
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6. Ontbinding, vereffening
Art. 6.1. : De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de Algemene
Vergadering overeenkomstig deze statuten. In dit geval benoemt de Algemene Vergadering
een of meer vereffenaars die, na aanzuivering van het passief, de bestemming van het actief
vaststellen. Deze bestemming kan geen andere zijn dan die bepaald overeenkomstig deze
statuten.
Art. 6.2. : In geval van ontbinding zal de bestemming van het actief na aanzuivering van de
schulden worden bepaald door de Algemene Vergadering.
Art. 6.3. : Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de wet van 27 juni 1921 en
de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.
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