
Naam: Vlaamse Traditionele Sporten (VLAS) 

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk 

Zetel: Polderstraat 76a bus 2 

Ondernemingsnummer: RPR Gent, afdeling Brugge 0435 7982 34  

Hoofdstuk 1: De vereniging 

Artikel 1: Rechtsvorm 

De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 

vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genoemd) op grond van de wet van 2 mei 2002 

betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen (hierna “VZW-wet” genoemd) en later vervangen door het Wetboek 

Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna “WVV” genoemd). De vereniging werd 

opgericht op 5 juli 1988. De namen van de oprichters werden gepubliceerd in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1988. 

 

Artikel 2: Naam 

De VZW draagt de naam Vlaamse Traditionele Sporten, afgekort VLAS. 

 

Artikel 3: Zetel 

De zetel van de VZW is gevestigd te Brugge, Sint-Kruis (8310), Polderstraat 76a bus 2, gelegen in het 

Vlaams Gewest. De vzw heeft een officiële website (www.vlas.be) en een officieel emailadres 

(info@vlas.be). Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 

Het Bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij 

voorkomen in de statuten. Het Bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen 

Vlaanderen te verplaatsen. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders 

vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het Bestuursorgaan. 

 

Artikel 4: Duur 

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden. 

 

Artikel 5: Doel 

§ 1 VLAS heeft tot doel : VLAS wil als koepel van traditionele sportbonden en -clubs, hun werking en 

aanbod versterken opdat meer mensen een volkssport zouden beoefenen. VLAS wil daarom los van 

ideologische en religieuze overtuigingen:  

 

• een koepel zijn die de sportverenigingen van traditionele sporten in Vlaanderen 

vertegenwoordigt 



• de bekendheid verhogen van het aanbod aan traditionele sporten als actieve wedstrijd- en 

recreatiesport 

• de aangesloten volkssportbonden en -clubs begeleiden met het oog op het verhogen van de 

participatie, de kwaliteit van de beoefening en de dynamiek van hun werking 

• de waarden versterken eigen aan de traditionele sporten (waarden zoals respect, 

gemeenschapsbanden, sportiviteit en vrijwillige inzet). 

§ 2 Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Tot de concrete activiteiten 

waarmee het doel van VLAS verwezenlijkt wordt, behoren onder meer het vertegenwoordigen, 

informeren en ondersteunen van de leden. Daarnaast kan VLAS alle activiteiten ontplooien die 

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met 

inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk 

toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen. 

 

Artikel 6: Communicatie 

§ 1 Een lid kan Vlas op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem/haar/hun te 

communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Vlas kan 

dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van 

zijn/haar/hun wens niet meer per e-mail te communiceren.  

§ 2 De leden van het Bestuursorgaan kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres 

meedelen om met Vlas te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig 

te zijn gebeurd. Vlas kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken 

mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.  

§ 3 Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig 

communicatiemiddel. 

 

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap 

 

Artikel 7: Soorten leden 

VLAS heeft twee soorten leden: effectieve leden en toegetreden leden. 

Artikel 8: Effectieve leden 

Er zijn minimum drie effectieve leden. Het maximum aantal effectieve leden is onbeperkt. Zij hebben 

stemrecht op de Algemene Vergadering (hierna AV genoemd). 

De effectieve leden zijn: 

a) de personen afgevaardigd door de aangesloten federaties/bonden (hierna federaties genoemd) en 

verbonden met of zonder rechtspersoonlijkheid die één of meerdere sporten vertegenwoordigen in 

Vlaanderen en/of Brussel-Hoofdstad. Deze verbonden of federaties en hun respectievelijke sport 

moeten eerst een aanvraag tot stemrecht indienen en aanvaard worden door de AV alvorens hun 

afgevaardigden stemrecht kunnen verkrijgen. 



b) de personen afgevaardigd door de sportclub(s) die niet onder een aangesloten federatie of 

verbond vallen voor hun specifieke sport. Zij kunnen zich verenigen als “los sportverband” per sport 

als deze nog niet in de AV is vertegenwoordigd door een federatie of verbond. Dit ‘sportverband’ 

moet vervolgens eerst een “aanvraag tot zetelen in de AV” indienen en aanvaard worden door de AV 

alvorens hun afgevaardigden stemrecht kunnen verkrijgen. De AV beslist hierover autonoom aan de 

hand van criteria opgenomen in het Intern Reglement. 

De namen van de vaste afgevaardigden voor een federatie, verbond of sportverband worden jaarlijks 

voor 31 januari door de betreffende vereniging aan het Vlas-secretariaat doorgegeven indien er zich 

wijzigingen voordoen.     

 

Verdeling van het Stemrecht: 

• Wanneer er een federatie is, is er geen stemrecht meer voor verbond of losse clubs per sport  

• Wanneer er geen federatie is, dan is er stemrecht voor het verbond maar niet voor losse 

clubs per sport  

• Wanneer er geen federatie is én geen verbond kan er stemrecht voor het sportverband van 

losse clubs, per sport worden toegekend door de AV   

 

 Er zijn 3 stemmen per federatie, per sport. (Dus recht op maximaal 3 afgevaardigden) 

 

 Er zijn 2 stemmen per verbond, per sport. (Dus recht op maximaal 2 afgevaardigden).  

 

 Er is 1 stem voor een sportverband, per sport. (Dus recht op maximaal 1 afgevaardigde).  

 

 

 Artikel 9:  

De toegetreden leden, zonder stemrecht, zijn: 

a) De personen (bestuurders, vrijwilligers en sportbeoefenaars) aangesloten bij Vlas worden als 

toegetreden leden beschouwd.  

b) De federaties en verbonden en hun aangesloten verenigingen. 

c) Rechtstreeks aangesloten sportverenigingen die een sportdiscipline beoefenen die ze delen 

met een aangesloten federatie of verbond maar daarbij niet zijn aangesloten.   

d) Rechtstreeks aangesloten sportclubs die niet onder een aangesloten federatie of verbond 

vallen voor hun specifieke sport.  

Definiëring:  

- Vlaamse federatie: vzw of feitelijke vereniging die meerdere sportclubs vertegenwoordigt.   

Het betreft een vereniging met zetel in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad die een werking in gans 

Vlaanderen (en/of Brussel), in het Nederlands, voor zijn sport aanbiedt.  

- Verbond: vzw of feitelijke vereniging die meerdere sportclubs vertegenwoordigt.   Het betreft 

een vereniging met zetel in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad die een regionale werking in 

Vlaanderen (en/of Brussel), in het Nederlands, voor zijn sport aanbiedt. 

- Sportclub: lokale vzw of feitelijke vereniging met leden uit Vlaanderen (of Brussel) die een 

sportwerking aanbiedt in het Nederlands.  



 

Artikel 10: Toetreding en uittreding of ontslag : 

Elke vereniging met als doelstelling het organiseren en promoten van een volkssport kan zich 

kandidaat stellen als toegetreden lid van VLAS. Elk kandidaat-lid moet schriftelijk zijn, door de 

voorzitter en secretaris ondertekende, kandidatuur stellen, gericht aan het secretariaat, vergezeld 

van een kopie van zijn gecoördineerde statuten en intern reglement.  

Het secretariaat beslist over en voorziet in de aansluiting van een toegetreden lid. Een afgevaardigde 

van een toegetreden vereniging kan slechts effectief lid worden cfr art 8 na de eerstvolgende AV die 

een definitieve beslissing neemt over de aanvaarding van het effectief lid. De beslissing wordt 

genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde 

effectieve leden. De Algemene Vergadering kan soeverein en zonder verdere motivatie beslissen dat 

een kandidaat niet wordt aanvaard als effectief lid. Als de kandidaat geweigerd wordt, kan het zich 

pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen als effectief lid. 

Effectieve leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit VLAS door een schrijven te richten aan de 

het Bestuursorgaan van VLAS, per post of via e-mail. Het ontslag zal ingaan twee maanden na 

verzending van het schrijven. Een ontslagnemend effectief lid zal wel verplicht worden tot de 

betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend. Tevens 

moet het effectief  lid alle andere financiële verplichtingen ten opzichte van de VLAS voldaan 

hebben. Een club, verbond of federatie wordt tevens als ontslagnemend beschouwd als binnen de 

drie maand na de start van zijn werkjaar geen ledenlijst is doorgegeven en geen volledig lidgeld is 

betaald. De door hen afgevaardigde vertegenwoordigers of bestuursleden zijn automatisch 

ontslagnemend.  

Het lidmaatschap van een effectief lid kan, op voorstel van het Bestuursorgaan of op verzoek van 

minstens 1/5e van alle effectieve leden, worden beëindigd door een besluit van de Algemene 

Vergadering, waarop minstens 2/3e van alle effectieve leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn 

en waarbij de beslissing genomen wordt met een 2/3e meerderheid van de aanwezige en/of 

vertegenwoordigde effectieve leden. Een effectief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap 

wordt voorgesteld, moet door de Algemene Vergadering uitgenodigd worden om gehoord te 

worden.  

Het Bestuursorgaan kan toegetreden leden door een eenzijdige beslissing uit VLAS sluiten als het dit 

nodig acht. Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het 

Bestuursorgaan, mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het decreet op de niet-

professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996. 

De door de toegetreden leden te betalen bijdragen om de door vlas in het kader van haar 

maatschappelijk doel, ten individuele of collectieve titel geleverde diensten te dekken, kan jaarlijks 

door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuursorgaan, worden bepaald en 

geïndexeerd. Het bedrag van de jaarlijkse basisbijdrage voor de toegetreden leden mag de 1000 euro 

per aangesloten sportbeoefenaar niet overschrijden.  Effectieve leden betalen geen aparte bijdrage. 

Artikel 11. Duur en einde lidmaatschap 

Het effectieve lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door ontslag of uitsluiting.  Het 

toegetreden lidmaatschap is jaarlijks te verlengen aan de hand van de criteria bepaald in het Intern 

Reglement.  



Artikel 12. Opschorting 

§ 1 Het Bestuursorgaan kan het lidmaatschap van een effectief lid waarvan hij meent dat het moet 

beëindigd worden, bij een meerderheidsbeslissing, opschorten tot aan de eerstvolgende Algemene 

Vergadering die beslist over de al dan niet beëindiging van het lidmaatschap van het betrokken 

effectief lid. Om zulke beslissing te kunnen nemen, dienen 2/3e van de bestuurders aanwezig te zijn 

op de vergadering die de beslissing neemt. 

§ 2 Alvorens tot de opschorting van het lidmaatschap over te gaan, dient het Bestuursorgaan het 

effectief lid uit te nodigen om gehoord te worden. 

§ 3 Zolang het lidmaatschap van een effectief lid opgeschort is, kan het geen gebruik meer maken 

van de dienstverlening van Vlas. 

Artikel 13. Rechten 

Een effectief of toegetreden lid, ontslagnemend of niet, geschorst of niet, alsook de erfgenamen van 

een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op enig 

deel van het maatschappelijk bezit van de vereniging. 

De statuten van de aangesloten verenigingen, verbonden of federaties, moeten voldoen aan het 

‘Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar’ (BS van 12 

september 1996).  

 

 

Hoofdstuk 3: De Algemene Vergadering 

Artikel 14: Samenstelling, vertegenwoordiging en stemrecht 

§ 1 De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en bestaat uit alle 

effectieve leden van de vereniging. 

§ 2 Elk effectief lid heeft op de Algemene Vergadering één stem cfr. Artikel 8  

 

• Artikel 15. Bevoegdheden 

Volgende bevoegdheden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering: 

1. Het wijzigen van de statuten. 

2. De aanvaarding van nieuwe effectieve leden zoals bedoeld in art 10. 

3. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele 

bezoldiging. 

4. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging. 

5. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen 

van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen. 

6. De benoeming van en kwijting aan de rekeningnazichters. 

7. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. 

8. De ontbinding van de vereniging. 

9. De uitsluiting van een effectief lid. 

10. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden. 



11. Het vastleggen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen.  

12. Alle gevallen waarin de statuten en de wet dit voorzien.  

13. De omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 

 

Artikel 16. Bijeenroeping 

§ 1 Er wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden op dag en uur bepaald door het 

Bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle effectieve leden moeten 

ertoe uitgenodigd worden. De AV kan ook bijeengeroepen worden door minimum drie bestuurders. 

§ 2 De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de 

Algemene Vergadering per e-mail. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, 

alsook de agenda. Het Bestuursorgaan moet elk onderwerp bijkomend op de agenda plaatsen dat 

minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door een effectief lid.  

 

Artikel 17. Voorzitter Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan. Bij 

afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door een ander 

bestuurslid van het Bestuursorgaan in volgorde van anciënniteit als bestuurslid van Vlas.  

 

Artikel 18: Volmachten 

§ 1 Een effectief lid dat niet op de Algemene Vergadering aanwezig kan zijn, kan volmacht geven aan 

een ander effectief lid om hem te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te worden 

gegeven en dient de dag voor de aanvang van de desbetreffende Algemene Vergadering, ten laatste 

voor 16.00u, toe te komen op het secretariaat van VLAS. 

§ 2 Elk aanwezig effectief lid kan slechts één volmacht uitoefenen van één ander effectief Lid, met 

uitzondering van de situatie zoals beschreven in par. 3. 

§ 3 Binnen eenzelfde federatie (3 stemmen) of verbond (2 stemmen) kunnen wél meerdere van hun 

stemmen worden uitgebracht door één en dezelfde vertegenwoordiger, ingeval niet alle 

vertegenwoordigers aanwezig zijn, zonder volmacht aan elkaar te hoeven geven. Deze stemmen 

kunnen tevens als pakket worden doorgegeven aan een aanwezig effectief lid binnen één en 

dezelfde volmacht. 

 

Artikel 19: Waarnemers 

Eenieder kan de Algemene Vergadering bijwonen, mits uitnodiging van de voorzitter.  

 

 

Artikel 20: Quorum en stemming 



§ 1 Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve als de VZW-wet of deze 

statuten dit anders voorzien.  

§ 2 Bij een statutenwijziging dienen minstens 2/3 van de effectieve leden aanwezig of 

vertegenwoordigd te zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop 

geen aanwezigheidsquorum geldt. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend 

op de eerste vergadering worden gehouden. Beslissingen en/of wijzigingen worden in beide gevallen 

geacht aanvaard te zijn als ze worden goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde effectieve leden. 

§ 3 Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of op het belangeloos doel 

van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5e van de uitgebrachte 

stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer 

worden meegerekend. 

 

Artikel 21: Notulen en verslag 

§ 1 Er worden ontwerpnotulen van de Algemene Vergadering opgesteld. Ze worden opgenomen in 

een notulenregister dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging.  

§ 2 De ontwerpnotulen worden binnen de week na de Algemene Vergadering aan alle effectieve 

leden per e-mail verzonden.  

§ 3 Elk effectief lid heeft recht op inzage in de notulen. Toegetreden leden en derden hebben dit 

recht niet, tenzij het Bestuursorgaan hier anders over oordeelt. 

§ 4 Opmerkingen van effectieve leden op de ontwerpnotulen moeten binnen de 7 kalenderdagen 

bezorgd worden aan het VLAS-secretariaat. Het definitieve verslag wordt binnen de 14 kalender-

dagen na de algemene vergadering per e-mail aan alle effectieve leden bezorgd en in verkorte vorm 

op de VLAS-website geplaatst.  

 

Hoofdstuk 4: Bestuursorgaan 

Artikel 22: Samenstelling Bestuursorgaan 

§ 1 VLAS wordt bestuurd door een Bestuursorgaan van maximaal vijf bestuurders. 

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar, met 

een maximum zittingsperiode van 12 jaar. Deze termijn loopt tot aan de sluiting van de Algemene 

Vergadering van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de bestuurders werden 

verkozen. Alle bestuurders zijn herbenoembaar, voor zover zij de maximaal aaneengesloten of totale 

zittingsperiode van 12 jaar niet overschrijden. In functie van continuïteit van het bestuur wordt een 

overgangsperiode tot de bestuursverkiezingen in 2026 voorzien waarin de regel van een totale 

zittingsperiode van 12 jaar nog niet effectief wordt toegepast.  

Bestuurders van de vereniging mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Zij mogen geen politieke 

voorkeur laten blijken. Bestuurders van de vereniging mogen eveneens geen arbeidsrelatie of 

commerciële band hebben met VLAS. 



§ 2 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van 

de uitoefening van hun bestuurdersmandaat kunnen worden vergoed.  

§ 3 Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van 

rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.  

§ 4 Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij/hun niet meer voldoet aan de 

inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De 

vaststelling gebeurt door de Algemene Vergadering.  

§ 5 Indien een bestuurder ontslag wenst te nemen, doet hij/zij/hun dat door middel van een brief of 

e-mail te richten aan het Bestuursorgaan.  

§ 6 Een bestuurder kan gevraagd worden na zijn ontslag zijn/haar/hun opdracht verder te vervullen 

totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.  

§ 7 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn/haar/hun overlijden.  

§ 8 Een bestuurder die driemaal opeenvolgend afwezig is op een vergadering van het bestuursorgaan 
zonder verontschuldiging, wordt als ontslagnemend beschouwd. Zijn/haar/hun ontslag zal op de 
eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd worden. 

§ 9 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de 
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende Algemene 
Vergadering buigt zicht over het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt 
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn/haar/hun voorganger, tenzij de Algemene 
Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de 
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
regelmatigheid van de samenstelling van het Bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

§ 10 Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene 
Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde 
effectieve leden. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim. 

§ 11 Het Bestuursorgaan kan adviseurs aanduiden, die zonder stemrecht zetelen in het 
Bestuursorgaan. De directeur van het secretariaat zal aan elke vergadering van het Bestuursorgaan 
kunnen deelnemen als adviseur. 

 

 

 

Artikel 23. Het Bestuursorgaan wordt samengesteld uit: 

1. Eén voorzitter 

2. Vier bestuursleden* 

*Waarvan maximum drie onafhankelijke (expert)vertegenwoordigers die op geen enkele manier 

lid zijn van VLAS.  

Het Bestuursorgaan wordt verkozen als volgt: 

§ 1 De kandidaatstellingen voor het Bestuursorgaan worden schriftelijk meegedeeld aan de 

voorzitter van VLAS en dit ten laatste 3 werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering. 



§ 2 De verkiezing van het Bestuursorgaan gebeurt op en door de Algemene Vergadering. De 

bestuurders worden bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemgerechtigde leden verkozen. Indien er slechts vijf kandidaten zijn worden 

deze verkozen door acclamatie. Indien er meer dan 5 kandidaten zijn gebeurt de stemming geheim. 

Bij een dergelijke geheime stemming worden de 5 personen met het hoogste aantal stemmen 

verkozen. Indien er een gelijkheid is van stemmen wordt een tweede, geheime stemmingsronde 

georganiseerd met alleen die bestuursleden met gelijkheid van stemmen. Blijft de gelijkheid daarna 

alsnog een feit dan wordt de functie toegekend aan de hand van loting. 

De verkozen bestuursleden dragen onder hen één kandidaat naar voren voor de functie van 

voorzitter en leggen deze ter bekrachtiging voor aan dezelfde Algemene Vergadering.  

 

Artikel 24. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan 

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of 

dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de 

handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief 

bevoegd is. 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en 

toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet 

aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan 

brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

Het Bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere 

derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het 

algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuursorgaan. Deze 

lastgeving is beperkt in tijd, moet schriftelijk gebeuren en kan te allen tijden met onmiddellijke 

ingang worden ingetrokken door het Bestuursorgaan.  

Het Bestuursorgaan duidt een Algemeen directeur aan die instaat voor de goede, dagelijkse werking 

van het secretariaat en de vereniging en de uitvoering van de beslissingen die door het 

Bestuursorgaan zijn goedgekeurd cfr het Intern Reglement. 

 

Artikel 25: vergaderingen, beraadslaging en beslissing 

§ 1 Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter alsook binnen de maand na het 

verzoek van minimum drie bestuurders. 

§ 2 De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de 

agenda. De uitnodiging wordt minimum 4 kalenderdagen voor de bestuursvergadering per e-mail 

verstuurd. 

§ 3 Bestuurders die punten op de agenda wensen te plaatsen dienen deze ten laatste 3 werkdagen 

voor de vergadering per e-mail aan het VLAS-secretariaat over te maken. De definitieve agenda van 

de vergadering wordt ten laatste 2 werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders bezorgd via e-

mail. 

§ 4 Agendapunten die niet op de dagorde voorzien zijn, kunnen niet ter bespreking aangenomen 

worden.  



§ 5 De voorzitter zit de bestuursvergadering voor en treedt op als algemeen vertegenwoordiger en 

belangenbehartiger van alle leden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering 

voorgezeten door de bestuurder met langste staat van dienst als bestuurder van Vlas. Bij gelijkheid 

van anciënniteit wordt de vergadering voorgezeten door het oudste lid.  

§ 6 Een bestuurder die niet op de vergadering aanwezig kan zijn, kan volmacht geven aan een andere 

bestuurder om hem te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te worden gegeven en 

dient voor de aanvang van de desbetreffende vergadering toe te komen op het secretariaat van 

VLAS. 

§ 7 Elke aanwezige bestuurder kan slechts één volmacht uitoefenen van één andere bestuurder. 

§ 8 Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen als minimum de helft van de bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd is. In haar besluitvorming, streeft het Bestuursorgaan steeds naar de 

consensus. Indien het tot een stemming komt, worden besluiten genomen met een gewone 

meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, na aftrek van de 

onthoudingen. Elk bestuurslid zal telkens naar de buitenwereld toe de genomen beslissingen 

steunen. 

§ 9 Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, die van de 

bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend. 

§ 10 Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuursorgaan. Deze verslagen worden 

bewaard op de zetel van de vzw. Elke bestuurder en elk lid heeft recht op inzage van de verslagen. 

De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden ondertekend of bekrachtigd door de 

voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. 

 

Artikel 26: Tegenstrijdig belang  

Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 

uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 

onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de 

vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het 

Bestuursorgaan besluit neemt. Zijn/haar/hun verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig 

belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan die de beslissing 

moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder 

met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuursorgaan over 

deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of 

de verrichten aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze 

beslissing of verrichting goedkeurt, zal het Bestuursorgaan ze uitvoeren. Deze procedure is niet van 

toepassing wanneer de beslissingen van het bestuur betrekking hebben op gebruikelijke 

verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt 

gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

 

Artikel 27: Externe vertegenwoordigingsmacht 

§ 1 Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt  VLAS als college in alle handelingen in en buiten rechte. 

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt VLAS door de meerderheid van haar leden. 



§ 2 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt 

de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders. Deze twee 

bestuurders handelen gezamenlijk. 

§ 3 Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden 

van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door 

neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een 

uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de 

personen die de  vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college 

verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 

Artikel 28. Intern reglement 

§ 1 Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk intern 

reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. 

§ 2 Indien het Bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de 

notulen van de bestuursvergadering op te nemen. De recentste versie van het intern reglement 

dateert van 20/06/2022. 

 

 

HOOFDSTUK 5. DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 29. Het Dagelijks Bestuur 

§ 1 Het Dagelijks Bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan 

de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, 

ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend 

karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 

§ 2 Het bestuur kan een Dagelijks Bestuur aanstellen dat bestaat uit de Voorzitter en de Algemeen 

Directeur en streeft zo naar continuïteit. Indien nodig betrekken zij een extra bestuurder wanneer 

zijn of haar specialiteit nodig wordt geacht binnen een dossier. 

§ 3 Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd tot het nemen van dringende beslissingen. Overeenkomstig 

de wet hebben de personen die deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur de hoedanigheid van orgaan 

en handelt als college bij 2/3e meerderheid.  

§ 4 De personen belast met het Dagelijks Bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuur 

beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging 

van de vzw in het kader van het Dagelijks Bestuur bij ongeplande of  niet gebudgetteerde transacties 

die 15.000 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet 

nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de 

betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.  

§ 5 Het Bestuursorgaan is belast met toezicht op het Dagelijks Bestuur.  

 



Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid van de Bestuurders 

Artikel 30: Aansprakelijkheid van bestuurders 

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw 
werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten 
begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane 
fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor 
beslissingen waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Aangezien het Bestuursorgaan een 
college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college 
hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal 
Bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt 
opgenomen in de notulen. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid 
die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de 
schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.227 van het Wetboek van economisch recht 
is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.  

 

Hoofdstuk 7: Financiering en boekhouding 

Artikel 31: Financiering 

§ 1 VLAS kan worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten 

en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de 

algemene doelstelling van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek 

project. 

§ 2 Daarnaast kan VLAS fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de Wet.  

 

Artikel 32. Boekhouding - kwijting 

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.  

§ 2 Elk jaar moet het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering rekenschap geven over zijn 

beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuur stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt 

alvast de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na 

de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

§ 3 De Algemene Vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders en de 

rekeningnazichters.  

 

Hoofdstuk 8: Ontbinding en vereffening 

Artikel 33. Ontbinding 

§ 1 De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. 



De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de 

ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de leden. 

Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet 

minstens 2/3e van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De 

beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of 

meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft. 

§ 2 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is 

overeenkomstig het WVV. 

§ 3 Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in 

artikel 3 haar zetel verplaatsen. 

 

Artikel 34. Bestemming van het vermogen 

§ 1 In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over 

de bestemming van het vermogen van de vzw. 

§ 2 De bestemming van het vermogen moet worden toegekend aan een andere vzw met een 

gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in Vlaanderen. 

Artikel 35. Bekendmakingsvereisten 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 

ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het 

actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, en 

bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 

HOOFDSTUK 9. DEONTOLOGISCHE CODE 

Artikel 36. Deontologische code 

§ 1 De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de 

geldende decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, het decreet van de niet-

professionele sportbeoefenaar, het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, het 

Antidopingdecreet en de geldende uitvoeringsbesluiten van deze decreten. De statuten en het 

huishoudelijk reglement bevatten geen bepalingen waardoor de bevordering van de algemene 

sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd. 

§ 2 De vereniging aanvaardt de principes en de regels van de democratie, onderschrijft het Europees 

Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van 

het Kind. 

§ 3 De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vzw en bij de 

aangesloten leden tegen te gaan door een concrete toepassing van de bestaande wetgeving en zal 



tevens sanctionerend optreden bij misbruik op basis van een deontologische code ter bestrijding van 

de mensenhandel.  

 

HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 37. Slot 

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar 

uitvoeringsbesluiten van toepassing. 

 

EINDE DER STATUTEN 

Wijzigingen goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 21/06/2022. 

 


