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Statuten goedgekeurd door de Algemene Vergadering VlaS van 23 november 2004 
 

Vlaamse Traditionele Sporten, kort: "VlaS" 
verenigingsnummer :14908/88 

ondernemersnummer : 435798234 
 

Op datum van 5 juli 1988 te Leuven is overeengekomen tussen: 
1. De Belgische Beugelbond, vzw vertegenwoordigd door de voorzitter, Neijens, Henri, stukadoor, Enkestraat 17,    3688 
Kinrooi, en door de secretaris Op 't Roodt, Martin, bediende, Veestraat 50, 3670 Maaseik; 
2. De Vlaamse Krulbolbond vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter, Trenson, André, op rust gestelde, Moerwege 14, 9991 
Adegem, en door de secretaris Saey, Hubert, op rust gestelde, Rusthuislaan 14, 9050 Zelzate; 
3. De Vlaamse Volkssportcentrale, vzw vertegenwoordigd door de voorzitter Renson, Roland, hoogleraar, Grezstraat 6, 3046 
Vaalbeek, en door de secretaris-penningmeester Jespers, Jacques, bediende, Fr. Erlingerstraat 7,  2100 Deurne; 
4. Colpaert, Ann, inspecteur BLOSO, Koloniënstraat 29-31, 1000 Brussel; 
5. De Vroede, Erik, documentalist, Bierbeekstraat 12, 3045 Blanden; 
6. Ramaekers, Leon, promotie en P.R. Bokrijk, Waltwilderstraat 6, 3741 Bilzen; 
7. Schamphelaere, Renaat, directeur VVW, Dries 49, 9190 Sint-Niklaas; 
8. Vanreusel, Bart, lector, Oude Nethensebaan 83, 3050 Sint-Joris-Weert, 
allen van Belgische nationaliteit, een vereniging zonder winstoogmerk te stichten met volgende statuten : 
 
 
 1. Benaming, zetel, doel, duur 
 
1.1. De vereniging wordt Vlaamse Traditionele Sporten genoemd, afgekort : "VlaS", (vroeger genoemd : 
Volkssportconfederatie vzw – afgekort VOSCO).   Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 8310 Brugge, 
Polderstraat 76 A bus 2 gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge: Kazernevest 3  -  8000  Brugge, 
050/47.30.50. 
 
1.2.1. De "VlaS", heeft tot doel : 

a) de promotie van traditionele sporten en spelen als universele sport in Vlaanderen en daarbuiten, in het 
kader van de aangesloten verenigingen, bonden en federaties. In functie van dit doel werkt zij autonoom en 
onafhankelijk van een nationale koepel.  Haar werking geschiedt in het Nederlands; 
b) de opleiding in en de beoefening van deze sporten te bevorderen en te propageren, zonder daarbij de 
sportbeoefening in het algemeen en de recreatiesport in het bijzonder te hinderen of in de weg te staan; 
c) een overkoepelende en coördinerende associatie te vormen voor alle aangesloten sportverenigingen, -
bonden en -federaties met dien verstande dat die sport als lid wordt opgenomen. 

 
1.2.2. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in deze zin ook, doch 
slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed 
aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 
 
1.3. "VlaS" is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
 2. Leden, toetreding, uittreding 
 
2.1. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar minimum vijf 
 
2.2. De effectieve leden zijn: 

a) de personen afgevaardigd door de aangesloten bonden of federaties met of zonder rechtspersoonlijkheid 
die één of meerdere sporten vertegenwoordigen in Vlaanderen en/of Brussel-Hoofdstad.  Deze bonden of 
federaties moeten aanvaard worden door de Raad van Bestuur.  Elke bond of federatie vaardigt maximum 
twee leden af. 

 b) de individuele effectieve leden; 
 
2.3. De personen (vrijwilligers en sportbeoefenaars) aangesloten bij de in artikel 2.2.a. vermeldde verenigingen 
worden als toegetreden leden beschouwd.   
Ook de personen aangesloten bij de rechtstreeks aangesloten sportclubs worden als toegetreden leden beschouwd. 
Onder voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement, kunnen ereleden aanvaard worden. 
 
2.4. De eerste leden zijn de ondertekenende stichters. 
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2.5. Toetreding en uittreding : 
 
2.5.1. De Raad van Bestuur beslist over toetredingsaanvragen.   
In het bijzonder staat Vlaamse Traditionele Sporten vzw open voor toetredingsaanvragen van bonden of 
federaties die uitsluitend een actieve werking binnen het domein van de traditionele volksspelen kunnen 
aantonen. 
Deze beslissingen worden bekrachtigd in de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
2.5.2. Toetredingsaanvragen van verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten worden geformuleerd door 
twee gemandateerde leden van de vereniging. 
 
2.5.3.1.  Een effectief lid zoals bedoeld in artikel 2.2.a. kan door middel van een brief ondertekend door 
voorzitter en secretaris van die vereniging ontslag nemen als lid van VlaS.  Een bond of federatie wordt als 
ontslagnemend beschouwd als binnen de drie maand na de start van zijn werkjaar geen ledenlijst is doorgegeven 
en geen lidgeld is betaald.  De door hen afgevaardigde werkende leden zijn automatisch ontslagnemend. 
 
2.5.3.2.  Een individueel-effectief lid kan ontslag nemen als lid VlaS door middel van brief of door niet betalen 
van de lidgelden. 
 
2.6. Geen van de leden, noch rechthebbende verwanten, heeft recht op enig deel van het maatschappelijk bezit. 
 
2.7. De lidgelden, zowel van de effectieve leden als van de toegetreden leden, worden vastgesteld door de Raad van 
Bestuur en bedragen maximaal  250 euro. 
 
2.8. De statuten van de aangesloten verenigingen, bonden of federaties, moeten voldoen aan het ‘Decreet tot 
vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar’ (BS van 12 september 1996). 
 
 
 3. Algemene vergadering 
 
3.1.  De algemene vergadering wordt samengesteld uit de afgevaardigden bedoeld in art.2.2.a. en uit de 
individuele effectieve leden. 
Uiterlijk op 15 februari van elk jaar, dienen de in artikel 2.2.a  bedoelde verenigingen, wijzigingen in hun 
afvaardiging in.  Personen die ontslag nemen uit de bond of federatie die zij vertegenwoordigen, houden 
ambtshalve op lid te zijn van de algemene vergadering. De bonden of federaties in kwestie kunnen overgaan 
tot vervanging. 
 
3.2. Elk lid van de algemene vergadering kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de algemene 
vergadering door middel van een geschreven volmacht. Een lid van de algemene vergadering kan echter niet meer 
dan één volmacht dragen. 
 
3.3. De bevoegdheid van de algemene vergadering wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002. 
Voor elke wijziging van statuten moet het onderwerp vermeld worden in de uitnodiging voor de Algemene 
Vergadering.  Er kan enkel geldig beraadslaagd worden over een statutenwijziging wanneer twee derden van de 
leden op de vergadering aanwezig is.  Voor een wijziging is een twee derde meerderheid van de stemmen 
noodzakelijk.  Wanneer het doel echter wordt gewijzigd is een vier vijfden meerderheid der stemmen vereist.  
Indien op een eerste vergadering geen twee derde van de leden aanwezig is kan een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen die ongeacht het aantal aanwezigen geldig kan beraadslagen. 
 
3.4. De uitnodiging met vermelding van de dagorde, zal minimum acht dagen op voorhand door middel van een 
brief aan de leden van de algemene vergadering worden bekendgemaakt. 
 
3.5. Het verslag van de algemene vergadering wordt aan alle effectieve leden verzonden en is ter inzage op de zetel 
van VlaS voor alle toegetreden leden en voor derden die van een belang doen blijken. 
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     4. Bestuur 
  
4.1. De Raad van Bestuur zal alle middelen gebruiken die hij nodig acht voor het bereiken van het gestelde doel. Hij 
heeft alle bevoegdheden welke niet bij de wet worden voorbehouden aan de algemene vergadering. 
 
4.2. De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal vier leden, verkozen door de algemene vergadering voor een 
periode van zes jaar.  Om de drie jaar zijn de helft van de mandaten verkiesbaar.  De besluitvorming van de 
Raad van Bestuur gebeurt als college (beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen). Bij 
staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 
 
4.3.  De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanduiden.  Dit bestuur voert de beslissingen van de Raad van 
Bestuur uit.  De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan een afgevaardigd 
bestuurder.   
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij 
eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die desgevallend 
gezamenlijk optreden.  De bevoegdheid van de bovengenoemde persoon (personen) wordt precies afgebakend door 
de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.  Het mandaat kan te allen tijde met 
onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken. 
 
4.4. De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op. Alle leden dienen dit reglement te ondertekenen en 
na te leven, waardoor onwetendheid nooit als verontschuldiging aanvaard kan worden. 
 
4.5. Rekening en begroting : 
Elk jaar op 31 december worden de rekeningen van het dienstjaar afgesloten. Afrekening en begroting worden ten 
laatste voor 30 juni van het daaropvolgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 
 
4.6.  VlaS aanvaardt alle bepalingen van het decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van 27 maart 
1991.  Verdere bepalingen omtrent het voorkomen en bestrijden van sportletsels, van fysieke en psychische overbe-
lasting en van dopingpraktijken worden opgenomen in de algemene bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
 
4.7. VlaS aanvaardt de principes  en de regels van de democratie en onderschrijft het Europese verdrag inzake de 
Rechten van de Mens  en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind. 
 
 
 5. Ontbinding, vereffening 
 
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering het vermogen van de "VlaS" toewijzen aan een door hen 
bepaalde vereniging met gelijkaardig doel. 
 
 6. Diversen 
 
Alle niet in deze statuten voorziene gevallen, worden geregeld volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 en de decreten betreffende de sportbeoefening en volgens het huishoudelijk reglement 
van VlaS. 
(Volgen de handtekeningen.) 
 


