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HUISHOUDELIJK REGLEMENT OLYMPOS MARKE vzw 

goedgekeurd / bekrachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 11.12.2005 

 

 

Op 19.09.1973 werd een basketbalclub opgericht met de huidige benaming Olympos Marke; 

haar huidige zetel is gevestigd te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Garenwinderstraat 12 in het 

gerechtelijk arrondissement Kortrijk. 

De club is aangesloten bij de VBL Vlaamse Basketballiga vzw onder het nummer 1682.   

 

Artikel 1 

 

De club gaat de verbintenis aan de statuten en reglementen van de VBL te eerbiedigen.  

 

Artikel 2 

 

De club heeft tot doel de ontwikkeling van de lichamelijke en morele vorming van de jeugd 

en van de volwassenen door het beoefenen van basketbal.  

Haar kleuren zijn : 

 Trui : groen 

 Broekje : groen 

Deze kleuren kunnen ten allen tijde worden gewijzigd, gebeurlijk ploeg per ploeg. 

 

Artikel 3 

 

De club is samengesteld uit werkende en toegetreden leden. 

 

Artikel 4 

 

De werkende leden zijn geen jaarlijks lidgeld verschuldigd tenzij dit anders beslist wordt door 

de raad van bestuur. 

Het jaarlijks lidgeld van de toegetreden leden is facultatief en zal bepaald worden door de 

raad van bestuur. Indien toegetreden leden meer dan een maand vertraging hebben met de 

betaling van hun lidgeld of weigeren hun lidgeld te betalen, kunnen zij door de raad van 

bestuur worden geschorst, uitgesloten of als ontslagnemend aanzien worden.  

 

Artikel 5 

 

De club wordt bestuurd door de raad van bestuur die samengesteld is uit minimum 4 

bestuurders die verkozen worden onder de werkende leden. De raad van bestuur mag ook 

andere leden toelaten tot het bestuur, al of niet met stemrecht. Alle bestuurders met stemrecht 

hebben 1 stem. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen. 

 

Artikel 6 

 

De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering met eenvoudige 

meerderheid der aanwezige stemmen. Behoudens ontslag of uitdrukkelijk schriftelijk verzoek 

tot herverkiezing door minstens één van de werkende leden, is hun mandaat jaarlijks 

stilzwijgend hernieuwbaar. Zo door vrijwillig ontslag of afzetting het aantal bestuurders is 

teruggevallen tot onder het wettelijk of statutair minimum, dan blijven de bestuurders in 

functie totdat in hun vervanging is voorzien.  
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Artikel 7  

 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 

een vierde bestuurder. Enkel deze vier bestuurders hebben handtekeningbevoegdheid 

tegenover de VBL.  

De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In 

geval van afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van 

bestuur beslist bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen (= de helft plus één, 

onthoudingen worden niet meegerekend). Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter of van degene die hem vervangt doorslaggevend. Er dienen minstens drie 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.  

Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om 

hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. 

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Dezelfde regels zijn 

van toepassing als tijdens een gewone vergadering. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de 

dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging het vereisen, kunnen de besluiten 

van de raad van bestuur genomen worden bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 

Dit schriftelijk akkoord kan medegedeeld worden per brief, fax of é-mail.  

 

Artikel 8  

 

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 deze die door de wet 

uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.  

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 

handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden 

moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit of van enige machtiging.  

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een dagelijks bestuur. Leden van 

dit dagelijks bestuur moeten evenwel ook lid zijn van de vzw. Deze overdracht van 

bevoegdheden kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang opnieuw worden ingetrokken door 

de raad van bestuur. De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door externe deskundigen die 

niet noodzakelijk lid van de vzw zijn. 

 

Artikel  9 

 

Ieder werkend of toegetreden lid dat tegen de wetten van de eer in handelt of schade 

berokkent aan het prestige van de vereniging of haar bestuurders kan uitgesloten worden. 

Straffen (schorsing, uitsluiting) kunnen uitgesproken worden tegen die leden die hun 

verbintenissen of verplichtingen tegenover de vereniging niet naleven. 

De beslissing wordt door de raad van bestuur genomen en door een bijzondere algemene 

vergadering bekrachtigd. De betrokkene zal kunnen gehoord worden. 

 

Artikel 10 

 

Ieder toegetreden of werkend lid die speler of scheidsrechter is, zal jaarlijks een medische 

controle moeten ondergaan en bekwaam moeten worden verklaard om basketbal te spelen, dit 

zoals de VBL het voorschrijft. Indien een lid zich hieraan niet houdt, zal hij geen aanspraak 

kunnen maken op de voordelen van de verplichte verzekering die de vereniging voor hem 

onderschrijft.      
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Artikel 11 

 

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zijn samengesteld uit alle 

werkende leden. Wanneer zij dit wensen kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn op een 

gewone algemene vergadering doch zij bezitten geen stemrecht.  

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur 

of bij zijn afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. 

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één 

ander lid vertegenwoordigen.  

Elk werkend lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.  

De gewone algemene vergadering zal ten laatste zes maand na afsluiten van het boekjaar 

gehouden worden. Buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen kunnen steeds 

bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek van minimaal 3 werkende leden.  

Alle beslissingen worden door de eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen genomen. 

 

Artikel 12  

 

De raad van bestuur beslist wie gebeurlijk naast de penningmeester volmacht krijgt voor het 

uitoefenen van financiële verrichtingen. Dergelijke volmacht kan beperkt worden zowel in 

bedrag als qua bevoegdheid (alleen tekenen of 2 aan 2). Financiële volmachten kunnen steeds 

ingetrokken worden.  

 

Artikel 13 

 

Ingeval van ontbinding van de club, zal haar vermogen gestort worden aan een 

maatschappelijk verantwoord goed doel. 

 

Artikel 14 

 

Al de niet in onderhavig huishoudelijk reglement voorziene gevallen, zullen beslecht worden 

door de raad van bestuur die zijn beslissing op de eerstvolgende algemene vergadering zal 

laten bekrachtigen. 

 

 

 


