Atletiekvrienden Roeselare
afgekort: ‘AVR’
8800 Roeselare
Identificatienummer: 5533/81

STATUTEN

Bij beslissing van de algemene vergadering van de v.z.w Atletiekvrienden Roeselare, op
datum van 14 december 2004, die heeft beraadslaagd overeenkomstig de voorschriften van
artikel 8 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, werden de
statuten van deze vereniging gewijzigd.
Deze nieuwe statuten vervangen alle voorgaande publicaties.
TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur
Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd Atletiekvrienden Roeselare,
afgekort: ‘AVR’, of ‘A.V. Roeselare’.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Roeselare, Joe Englishstraat 35, 8800
Rumbeke
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het beoefenen en verspreiden van de atletieksport,
onder meer door het inrichten van oefeningen en wedstrijden, onder medische controle en
toezicht van de Vlaamse Atletiekliga. Zij mag op alle manieren haar medewerking verlenen
en haar belangstelling betonen aan elke werking zonder winstoogmerk die een gelijkaardige
werking of zelfde doel als het hare beoogt.
Art. 4. De vereniging is voor een onbepaalde duurtijd opgericht. Zij kan te allen tijde
ontbonden worden.
TITEL II. – Leden, aanneming, ontslag en verplichtingen
Art. 5. Het getal leden is onbeperkt, maar moet altijd ten minste drie bedragen.
Art. 6. § 1. De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.
Enkel de effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering.
De rechten van de toegetreden leden zijn beperkt tot deze toegewezen door het huishoudelijk
reglement.
Indien in de statuten de termen ‘lid’ of ‘leden’ gebezigd worden heeft dit enkel betrekking op
de effectieve leden.
§ 2. Om als effectief lid te worden aangenomen, dient de kandidaat-effectief lid dit schriftelijk
op het adres van de secretaris, gericht aan de raad van bestuur van de vereniging, kenbaar te
maken.
Hij/zij wordt als effectief lid aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen door de raad
van bestuur. De beslissing is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te worden.
§ 3. De raad van bestuur neemt de toegetreden leden aan.
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Ook nopens de al dan niet aanwerving van toegetreden leden dient de beslissing van de raad
van bestuur niet gemotiveerd te worden en is zij zonder beroep.
§ 4. Het kandidaat-effectief lid dient te voldoen aan de volgende toetredingsvoorwaarden:
- voorgedragen worden door een effectief lid van de vereniging
- minstens de leeftijd van eenentwintig bereikt hebben
- lid zijn van de V.A.L.
§ 5. Het kandidaat lid van de raad van bestuur dient aan dezelfde vereisten te voldoen.
Art. 7. Aan elk lid van de vereniging staat het vrij uit de vereniging te treden door het
indienen van zijn schriftelijk ontslag bij de raad van bestuur op het adres van de secretaris.
Elk lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
Art. 8. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met
meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen uitgesproken
worden. Opgave van redenen is niet vereist.
Art. 9. De ontslaggevende, uitgesloten of wegens schorsing uittredende leden, evenals de
erfgenamen van het overleden lid, hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van de
vereniging.
Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch
inventaris eisen of vorderen.
Art. 10. De verplichting van elk lid is strikt beperkt tot het betalen van zijn bijdrage. Deze
worden elk jaar door de raad van bestuur vastgesteld op en bedrag voor alle leden gelijk,
zonder dat dit bedrag de € 150 per jaar mag overschrijden.
De ereleden van de v.z.w. zijn niet bijdrageplichtig. De ereleden zijn personen die als
dusdanig gekwalificeerd worden door de algemene vergadering. De ereleden zijn juridisch
geen lid van de v.z.w.
TITEL III. – Raad van bestuur
Art. 11. De verenging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten
minste drie leden, benoemd door de leden van de algemene vergadering voor ten hoogste zes
jaar en te allen tijde door haar afstelbaar.
De beheerders zijn herkiesbaar.
Bij het verstrijken van het mandaat zijn er nieuwe verkiezingen.
Elke bestuurder, aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat opengevallen plaats, is
slechts benoemd voor de tijd dat het mandaat nog duurt.
Art. 12. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris, een penningmeester. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, worden zijn
functies waargenomen door de ondervoorzitter. Bij ontstentenis of verhindering van beiden
wordt de functie waargenomen door de oudste der bestuurders.
Art. 13. De raad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders.
Art. 14. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer
zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten
voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten,
schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven,
ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen
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afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, alle bijzondere
machten toekennen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet leden.
Tegenover derden volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze, de
gezamenlijke handtekeningen van twee van de drie daartoe gemachtigde beheerders, zonder
dat deze van enige bijzondere machtiging of beraadslaging moeten doen blijken. Deze
gevolmachtigden zijn voorzitter, secretaris en penningmeester van de raad van bestuur.
Art. 15. De raad van bestuur zal een huishoudelijk reglement of zogenaamd reglement van
inwendige orden opstellen.
In dit reglement van inwendige orde zal de raad van bestuur onder meer vaststellen:
a) Benoeming, aanduiding en omschrijving van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur.
Uiteraard kunnen alleen leden van de raad van bestuur van de v.z.w. een functie in het
dagelijks bestuur waarnemen.
b) De jaarlijkse bijdrage te betalen door de aangesloten sportbeoefenaars of sympathisanten.
c) Allerlei beslissingen in het belang en tot realisatie van de doelstellingen van de v.z.w.
Dit reglement van inwendige orde wordt opgemaakt en goedgekeurd door minstens twee
derde van de leden van de raad van bestuur en kan te allen tijde door twee derde van de leden
van de raad van bestuur aangepast worden aan de noodwendigheden van de v.z.w.
d) De rechten en plichten van de toegetreden leden.
TITEL IV. – Algemene vergadering
Art. 16. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging. Behoren
uitsluitend tot haar bevoegdheid:
1. de wijzigingen aan de statuten van de vereniging;
2. de benoeming en de afstelling van de bestuurders;
3. de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluiting van de leden.
Alle bevoegdheden die niet worden voorbehouden aan de algemene vergadering worden
toegewezen aan de raad van bestuur.
Art. 17. Er moet ten minste elk jaar één gewone algemene vergadering worden gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan gehouden worden telkens als het belang van de
vereniging het eist. Zij moet gehouden worden wanneer ten minste één vijfde van de leden het
aanvragen. Elke vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid op de
bijeenroepingbrief.
Al de leden moeten er toe uitgenodigd worden.
Art. 18. De bijeenroepingen worden door de raad van bestuur gedaan per gewone
omzendbrief, aan elk lid gericht ten minste acht dagen vóór de vergadering en ondertekend in
naam van de raad door de voorzitter. Ze bevatten de agenda.
De vergadering mag slechts de hierop vermelde punten behandelen, tenzij akkoordverklaring
van twee derde van de aanwezigen met toevoeging van nieuwe punten en voor zover die
punten niet behoren tot de bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Zaken die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoren tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur en kunnen niet behandeld worden op de algemene
vergadering.
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Agendapunten moeten eenentwintig dagen vóór het plaatsgrijpen van de algemene
vergadering schriftelijk overhandigd worden, hetzij aan de voorzitter, de ondervoorzitter of de
secretaris van de raad van bestuur.
Na ontvangst van de agenda en voor de algemene vergadering moeten alle punten,
ondertekend door minstens één twintigste van de leden, eveneens ondertekend worden op de
agenda.
Art. 19. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of oudste van de aanwezige beheerders.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
Art. 20. Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de vergaderingen,
hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van gelijk welke door hem gekozen mandataris die
zelf lid is; geen mandataris mag echter over meer dan één mandaat beschikken. De mandataris
dient zijn volmacht schriftelijk te bewijzen door het geven van de volmacht aan de voorzitter
en dat voor de start van de algemene vergadering.
Alle leden hebben gelijk stemrecht; ieder beschikt over één stem.
Art. 21. In algemene regel is de algemene vergadering geldig samengesteld, welke ook het
aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn en haar beslissingen worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.
Hierop zijn echter uitzonderingen hieronder vermeld:
- De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig
beraadslagen wanneer twee derde van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot geen
wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde van de stemmen.
- Wanneer de wijziging het doel van de vereniging betreft, is zij slechts geldig wanneer zij
door de ter vergadering aanwezige leden eenparig goedgekeurd wordt.
- Indien twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan beraadslagen, welke
het getal aanwezige leden ook zij. Deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank
bekrachtigd worden.
- De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid
van twee derde der stemmen uitgesproken worden.
- De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken
wanneer vier vijfden van de leden aanwezig zijn.
- Is aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.
- Door deze wordt geldig beraadslaagd, welke het aantal aanwezige ook zij.
- Ook deze beslissingen moeten worden bekrachtigd door de burgerlijke rechtbank.
- Geen beslissing wordt aangenomen zo zij niet de meerderheid van twee derde der aanwezige
leden verenigt.
- Die agendapunten waarbij de reglementen in aanvulling op de wet bijzondere vereisten
voorzien. (zie statuten of huishoudelijk reglement)
Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in
processenverbalen getekend door de voorzitter of gemachtigd secretaris, alsook door de leden
die het vragen.
De in rechte of elders voor te brengen uittreksels daarvan worden getekend door de voorzitter
van de raad van bestuur of door twee bestuurders.
De uittreksels worden gegeven aan elk lid of aan elke derde die het aanvraagt, mits deze zijn
wettig belang doet blijken.
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De notulen zullen met de grootste zorg en met de uiterste nauwkeurigheid opgesteld worden.
Zij gelden als bewijs en zullen in bepaalde omstandigheden een beslissende getuigenis
vormen. Zij zullen alle bijzonderheden van de vergaderingen vermelden: de datum van de
uitnodigingen, de datum van de vergaderingen, de voorgestelde agenda, de aanwezigheden, de
beslissingen genomen bij die of die meerderheid der stemmen.
Art. 23. Jaarlijks maakt de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begroting van het komend jaar op en legt deze beide ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering.
Art. 24. Na de ontbinding van de vereniging zal haar bezit toevertrouwd worden aan een
ander werk waarvan het maatschappelijk doel het meest het doel van de huidige vereniging
benadert.
Art. 25. Voor al hetgene dat door deze statuten niet wordt geregeld, is de wet van 27 juni
1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.
Roeselare, 14/12/2004

Voor echt verklaard:

Goethals Carlos,
Voorzitter

Dewulf Norbert,
Secretaris
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