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GECOORDINEERDE STATUTEN  

goedgekeurd door de BUITENGEWONE A.V. van 11.12.2005    

 

 

Artikel 1 

 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming “Olympos  Marke”. 

 

Artikel 2 

 

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke) Garenwinderstraat 12 in 

het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.  

 

Artikel 3 

 

De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van de lichamelijke en morele vorming in het 

algemeen en van basketbal in het bijzonder.  Daartoe kunnen wedstrijden en 

ontspanningsdagen ingericht worden.  

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van 

het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat 

hiervoor is bepaald ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur 

nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen 

inzamelen, kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel 

verrechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden 

van koophandel stellen. 

 

Artikel 4 

 

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

 

Artikel 5 

 

De duur van de vereniging is onbepaald. 

 

Artikel 6 

 

De vereniging is samengesteld uit werkende leden, waarvan het aantal niet minder dan vier 

mag zijn, en uit toegetreden leden.  

Om werkend lid te zijn moet men een schriftelijk verzoek hiertoe richten aan en aanvaard 

worden door de raad van bestuur en zich neerleggen bij het huishoudelijk reglement dat zich 

ter zetel bevindt. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot de vereniging 

uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent bericht aan de 

verzoeker. De beslissing zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering. 

Slechts indien de raad van bestuur de toetreding van een kandidaat werkend lid weigert, moet 

hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat voor een 

kandidaat werkend lid enkel beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit 

beroep moet  schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de 

kennisgeving van de weigering. 

Werkende leden zijn geen lidgeld verschuldigd tenzij anders bepaald door de raad van 

bestuur.   
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De toegetreden leden moeten aanvaard worden door de raad van bestuur. Hun lidgeld is 

facultatief en wordt bepaald door de raad van bestuur. Zij maken geen deel uit van de 

algemene vergadering. Ieder toegetreden lid dat meer dan 1 maand met de betaling van zijn 

lidgeld vertraging heeft of weigert het lidgeld te betalen, kan worden geschorst, uitgesloten of 

als ontslagnemend aanzien worden. 

Een toegetreden lid kan steeds aanvragen om ook als werkend lid aanvaard te worden door de 

raad van bestuur. 

  

Artikel 7 

 

De werkende en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven. 

Zij mogen de belangen van de vereniging of één van haar organen niet schaden.  

De leden kunnen ten allen tijde ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de raad van 

bestuur.  

De leden kunnen uitgesloten worden wegens het niet naleven van het huishoudelijk 

reglement; de uitsluiting wordt uitgesproken na geheime stemming, door een bijzondere  

algemene vergadering.  

Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke 

persoon of ingeval van rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. 

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het 

vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte 

bijdragen of gedane inbrengen. 

  

Artikel 8 

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal 4 bestuurders. De raad 

van bestuur beslist bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen.  

De leden van de raad van bestuur worden verkozen onder de werkende leden, ter gelegenheid 

van een algemene vergadering, door een stemming door de meerderheid van de aanwezige 

werkende leden. Zij zijn ten allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar. Behoudens 

ontslag of uitdrukkelijk schriftelijk verzoek tot herverkiezing door minstens één van de 

werkende leden, is hun mandaat jaarlijks stilzwijgend hernieuwbaar. Zij oefenen hun mandaat 

kosteloos uit tenzij de algemene vergadering dit anders zou bepalen.  

Indien werkende leden die lid zijn van de raad van bestuur ontslag nemen, zal een vervanger 

verkozen worden onder de andere werkende leden. De eerstvolgende algemene vergadering 

zal zich dan uitspreken over de kwijting van het ontslagnemend lid van de raad van bestuur en 

tevens overgaan tot herverkiezing van de volledige raad van bestuur.    

  

Artikel 9 

 

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de 

vereniging. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de algemene 

vergadering behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. 

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

dit dagelijks bestuur moeten evenwel ook lid van de vzw zijn. De raad van bestuur kan zich 

laten bijstaan door externe deskundigen die niet noodzakelijk lid zijn van de vzw. 

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.  
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Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en gewijzigd door de raad van bestuur en 

bekrachtigd door een gewone algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, 

zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle 

maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling 

van de maatschappelijke zaken in het algemeen en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden 

alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.   

 

Artikel 10 

 

De werkende leden vergaderen eens per jaar in gewone algemene vergadering ten laatste zes 

maand na afsluiten van het boekjaar. Buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen 

kunnen steeds bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek van minimaal 3 werkende leden.  

De werkende leden worden schriftelijk uitgenodigd door de raad van bestuur ofwel via 

persoonlijke afgifte van de uitnodiging ofwel via normale postzending ofwel via é-mail ofwel 

via publicatie in het ledenblad uiterlijk acht dagen voor de datum van de algemene 

vergadering. De uitnodiging omvat de agenda van de algemene vergadering. De algemene 

vergaderingen kunnen op geldige wijze beslissingen nemen over punten die niet op de agenda 

staan vermeld op voorwaarde dat alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Een algemene vergadering mag beraadslagen wat ook het aantal aanwezige leden zij, behalve 

in de bij de wet voorziene bijzondere gevallen. 

De gewone algemene vergadering heeft als bevoegdheid  

 het bestuur van het verlopen boekjaar na te zien, er zich over uit te spreken, de rekeningen 

van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende goed te keuren  

 de benoeming van nieuwe bestuurders en commissaris(sen) 

 het bepalen van de bezoldiging van de commissaris(sen) indien een bezoldiging wordt 

toegekend 

 kwijting te verlenen aan ontslagnemende bestuurders en commissaris(sen)   

 het volledig behandelen van de voorziene agenda 

De bijzondere algemene vergadering heeft als bevoegdheid te beslissen over 

 alles wat ook een gewone algemene vergadering kan beslissen 

 de uitsluiting van een lid 

 de afzetting van bestuurders en commissaris(sen) 

De buitengewone algemene vergadering heeft als bevoegdheid te beslissen over  

 alles wat ook een bijzondere algemene vergadering kan beslissen 

 statutenwijzigingen   

 de ontbinding van de vzw   

 de omzetting van de vzw in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

De notulen van de algemene vergaderingen zijn ter inzage beschikbaar op de 

maatschappelijke zetel voor éénieder die blijk geeft van een rechtmatig belang daartoe. 

 

Artikel 11   

 

Het boekjaar begint op 01 juli van ieder jaar om te eindigen op 30 juni van het 

daaropvolgende jaar.  

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring 

voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt 

de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de 

bestuurders, desgevallend de commissaris(sen).  
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Artikel 12  

 

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, kan 

slechts de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals 

bepaald door de wet.   

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de buitengewone algemene vergadering, of bij 

gebrek daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid 

alsmede de vereffeningvoorwaarden.  

In geval van vrijwillige ontbinding zal, na vereffening van het passief, het maatschappelijk 

bezit toegewezen worden aan een maatschappelijk verantwoord goed doel. 

 

Artikel 13  

  

Iedere aangelegenheid die niet uitdrukkelijk behandeld wordt in de statuten wordt geregeld 

overeenkomstig de wet van 27.06.1921 gewijzigd door de wet van 02.05.2002; gebeurlijk zijn 

de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake van 

toepassing.  

 

 

 


