Statuten goedgekeurd BAV 2014
VLAAMS VERBOND VOOR ORIENTERINGSSPORTEN vzw.: V.V.O. vzw.
STATUTEN
Identificatienummer in het Staatsblad: 4618/86
I. STICHTERS, NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING
1. Vereniging is gesticht door












Ghuys Tommy, Dennenlaan 1, 1980 Tervuren;
Deckx Leo, Jagersweg 39, 3990 Meerhout;
Mertens Walter, Diestsesteenweg 436, 3293 Kaggevinne;
Ooms Michel, Nieuwendijkstraat 25, 3295 Schaffen;
Thys Henri, Acaciastraat 36, 3290 Diest;
Beekmans Erik, Adelardstraat 33, 3950 Beringen;
Vermeer Jos, Rijn 5, 2440 Geel;
De Greeve Willy, Eenenslaan 2; 3970 Leopoldsburg;
Neyers Christian, Perelaarstraat 15, 3530 Houthalen;
De Blocq Freddy, Delannoitlaan, 25, 3970 Leopoldsburg;
Cuyvers André, Helleblok 42, 2440 Geel.

2. De vereniging draagt de naam van "Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten" vzw.,
afgekort V.V.O. vzw.
3. De zetel is de plaats waar de administratie van de vereniging wordt bijgehouden, welke
moet gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of Brussels hoofdstedelijk gewest. De vereniging is
gevestigd te Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen. De vereniging ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Hasselt. Alle stukken voorgeschreven door de vzw.-wet worden
neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het
voornoemd gerechtelijk arrondissement.
4. De vereniging heeft tot doel, in samenwerking met de "Belgische vereniging voor
Oriëntatiesporten, vereniging zonder winstoogmerk", de bevordering van de Oriënteringssport
in het Vlaams Gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, alsmede het beheer van deze sport
op regionaal vlak.
De vereniging mag alle handelingen stellen welke direct of indirect met haar doel verband
houden. Zij mag met name haar medewerking verlenen aan en zich interesseren voor elke aan
haar doel gelijkaardige activiteit. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald
is, 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 rechtvaardigen.
5. De duur van de vereniging is onbeperkt.
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II LEDEN
6. De vereniging bestaat uit volwaardige en geassocieerde clubs, welke vertegenwoordigd
worden door effectieve en toegetreden leden, hierna de leden genoemd. De Algemene
Vergadering beslist over het statuut van nieuwe clubs alsook een eventuele wijziging van het
statuut.
De voorzitters, de secretarissen en de penningmeesters van de Belgische clubs welke de
oriënteringssport tot doel hebben, hun zetel in het Vlaamse Gewest of Brussels Hoofdstedelijk
gewest ligt en aangesloten zijn bij de vereniging als volwaardige club worden beschouwd als
effectieve leden. De voorzitters, de secretarissen en de penningmeesters van de Belgische
clubs welke de oriënteringssport tot doel hebben, hun zetel in het Vlaams Gewest of Brussels
hoofdstedelijk gewest ligt en aangesloten zijn bij de vereniging als geassocieerde club worden
beschouwd als toegetreden leden.
Enkel de effectieve leden worden beschouwd als zijnde verenigd in de zin van de wet van 27
juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.
Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar mag niet minder dan acht bedragen.
Daarnaast kan iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig
wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft, toetreden tot
vereniging als toegetreden lid. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar
beslissingen houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het
administratief reglement.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering,
komt uitsluitend toe aan de effectieve leden en niet aan de toegetreden leden.
De effectieve 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;
de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. De toegetreden leden
hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire
bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden
worden gewijzigd.
7. Er werd geen maximum aantal leden in de schoot van de vereniging vastgelegd.
8. Het jaarlijks lidgeld voor de clubs aangesloten bij V.V.O. vzw., die vertegenwoordigd
worden door de effectieve leden, is vastgesteld op maximum duizend euro. Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de
consumptieprijzen. De bijzondere algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens,
jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.
Elke nieuwe club die aansluit bij de vereniging moet de rechtspersoonlijkheid van vzw.
hebben.
De maximum deelnameprijzen van een wedstrijd worden vastgelegd op de Bijzondere
Algemene Vergadering.
9. Elke club is vrij zich uit de vereniging terug te trekken, zonder tot enige formaliteit te zijn
verplicht. Worden geacht ontslag te nemen, de clubs welke hun bijdrage niet betaalden.
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10. Uitsluiting of schorsing van een club kan enkel door de algemene vergadering worden
uitgesproken, met 2/3 meerderheid der stemmen, waarbij ten minste 2/3 der effectieve leden
moeten aanwezig zijn. De beslissing tot uitsluiting of schorsing wordt gemotiveerd. Zij wordt
door de raad van bestuur aan de betrokkene kenbaar gemaakt per gewone brief.
11. Het ontslagen of uitgesloten lid heeft geen recht op het sociaal fonds, en kan geen
aanspraak maken op teruggave van de gestorte bijdragen, noch zegels laten leggen, inventaris
opvragen of de boeken laten herzien.
12. De leden nemen geen persoonlijke verplichting op zich voortvloeiend uit door de
vereniging aangegane verbintenissen.
III Raad van Bestuur
13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit acht effectieve
leden en acht plaatsevervangende leden en verkozen door de algemene vergadering, dit
volgens art 14. De bestuurders handelen als een college.
De raad van bestuur omvat :






een voorzitter
een ondervoorzitter
een secretaris
een penningmeester
vier bestuurders

De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor de duur van een beleidsplan, met
aanvang 1 jaar voor het nieuwe beleidsplan ingaat. Ontslagnemende bestuurders zijn
herkiesbaar.
Het dagelijks bestuur van de vereniging, samengesteld uit minimum 3 bestuursleden waarvan
minimum 1 persoon voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester is, wordt binnen
de raad van bestuur verkozen, en dit binnen de acht dagen volgend op de algemene
vergadering.
De Algemene Vergadering van de vereniging verkiest de kandidaten voor de raad van bestuur
van B.V.O.S. .In het geval waarin een plaats van bestuurder vacant wordt, voorzien de
overige bestuurders in zijn tijdelijke vervanging.
In dit geval verkiest de algemene vergadering, tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst, de
definitieve vervanger.
Deze nieuwe bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt. De bestuurders
kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering herroepen worden.
14. Verkiezing van bestuurders door de Algemene Vergadering :
De modaliteiten van de verkiezingen zijn bepaald in het administratief reglement.
15. De leden van de raad van bestuur nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich,
verband houdend met de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt
zich tot het uitoefenen van hun mandaat.
16. De bestuurders genieten van geen enkele bezoldiging.
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17. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris, op initiatief van de
voorzitter of ten minst vier van zijn leden.
Indien een effectieve bestuurder niet kan aanwezig zijn zal de plaatsvervangende bestuurder
de club vertegenwoordigen met dezelfde rechten als een effectieve bestuurder.
18. De raad van bestuur kan enkel geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één,
onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
19. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de leiding en het
beheer van de vereniging en voor de realisatie van het maatschappelijk doel, met uitzondering
van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan zich laten adviseren door permanente of tijdelijke commissies. De
samenstelling en de bevoegdheden van deze commissies zijn bepaald in het administratief
reglement.
Permanente commissies zijn :




Tuchtcommissie
Ploegencommissie
Sport- & Kaartencommissie.

De vereniging zal zich schikken naar de voorschriften van de Vlaamse Gemeenschap i.v.m.
Medisch Verantwoord Sporten, daarom werd er een Controlecomité MVS opgericht zoals
voorzien in het Decreet van 27 maart 1991, Art.23, Par.1, 3°.
De documenten welke de vereniging binden worden, behoudens speciale volmacht vanwege
de raad van bestuur, getekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en door de secretaris of
de penningmeester, zonder dat zij zich hierbij tegenover derden moeten verantwoorden over
de door de raad van bestuur verleende volmachten.
Gerechtelijke acties, zowel aanklagend als verdedigend, worden in naam van de vereniging
gevoerd door de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter of een van zijn leden.
Alle daden van dagelijks of niet-uitzonderlijk beheer worden geldig gesteld door de secretaris,
de penningmeester of de voorzitter, of door de persoon welke de raad van bestuur onder zijn
verantwoordelijkheid, hiervoor heeft aangeduid. De Raad van Bestuur duidt de administratief
coördinatoren aan voor het uitvoeren van het financieel beheer.
IV DE ALGEMENE VERGADERING
20. De algemene vergadering wordt samengesteld door alle effectieve leden van de
vereniging. Daarenboven zetelen zonder stemrecht in de algemene vergadering: de leden van
de raad van bestuur van de vereniging en de leden der commissies van B.V.O.S. en de
vereniging ten belopen van hoogstens vier leden per commissie. De algemene vergadering
wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de ondervoorzitter, of
bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
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21.1 De algemene vergadering zal plaatsvinden in de eerste helft van februari. In deze
vergadering worden de financiële aspecten afgewerkt alsook het aanstellen van de
afgevaardigden voor de verschillende commissies en Raad van Bestuur.
21.2 Een bijzondere algemene vergadering zal plaatsvinden in de maand november. In deze
vergadering wordt het budgetvoorstel voor BLOSO voorgelegd ter goedkeuring. Eveneens
worden alle voorstellen tot wijzigingen aan reglementen en statuten van ABSO-BVOS en van
V.V.O. voorgelegd. Tijdens de BAV worden ook de deelnameprijzen en lidgelden bepaald.
22. De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens
als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
Hij is verplicht deze bijeen te roepen wanneer tenminste een vijfde der effectieve leden
hierom vraagt, per brief en met aanduiding van de motieven. In dit geval wordt de algemene
vergadering bijeengeroepen binnen de dertig dagen vanaf de aanvraag.
23. De bijeenroepingen worden per brief, elektronisch of klassiek, door de administratieve
coördinator aan de effectieve leden gestuurd. De dagorde wordt bij de bijeenroeping gevoegd.
Elk door een effectief lid ingediend voorstel wordt op de dagorde ingeschreven.
Behalve in de gevallen voorzien in art 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, kunnen resoluties worden aanvaard buiten de
dagorde.
24. Zonder afbraak te doen aan art 10, 25, 25bis en 31 van onderhavige statuten, is de
algemene vergadering wettig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige effectieve leden
zij.
Elk der effectieve leden of zijn vertegenwoordiger kan door zijn club gemachtigd worden het
stemrecht uit te oefenen, dat aan de respectievelijke clubs wordt toegekend a rato van 1 stem
per volle of aangevangen schijf van 50 leden waarbij als referentie gebruikt zal worden het
aantal bij V.V.O. aangesloten leden per 01/12 voor de Algemene Vergadering en het aantal
leden op datum van de Bijzondere Algemene vergadering voor de Bijzondere Algemene
Vergadering.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bij gewone meerderheid (= de helft
plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden genomen, behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet of de statuten. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Op aanvraag van ten minste één vijfde van de aanwezige leden, wordt de stemming geheim.
25. De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de wijziging der statuten,
wanneer zij dit doet in overeenstemming met art 8 van de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 aangaande de verenigingen zonder winstoogmerk.
25bis. Een beraadslaging van de algemene vergadering van de vereniging is nodig om te
beslissen over de terugtrekking van deze laatste uit de "Belgische Vereniging voor
Oriëntatiesporten", vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de huidige vereniging een
effectief lid is.
De algemene vergadering kan slechts geldig over deze vraag beslissen indien zij twee derde
van de effectieve leden verenigt.
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De beslissing tot terugtrekking zal enkel geldig zijn wanneer zij genomen wordt bij
eenparigheid der stemmen van de aanwezige effectieve leden.
26. De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een procesverbaal dat in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.
27. Het register der processen verbaal kan ten allen tijde door de leden van de vereniging
geraadpleegd worden.
De beslissingen van de algemene vergadering worden ter kennis van de leden en van derden
gebracht door de secretaris. Opmerkingen aan de processen verbaal der algemene vergadering
worden schriftelijk meegedeeld aan de secretaris, binnen de dertig dagen volgend op de
publicatie.
Na afloop van deze termijn worden de processen verbaal geacht te zijn goedgekeurd.
V. BEGROTING – REKENINGEN – CONTROLE
28. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
29. De balans, opgesteld door de penningmeester, wordt aan de raad van bestuur voorgelegd.
Deze stelt elk jaar aan de algemene vergadering de balans van het afgelopen jaar voor,
alsmede het budget voor het volgend boekjaar.
30. Het batig saldo van de balans hoort aan de vereniging en wordt in de reserve gestort of
naar het volgend boekjaar overgedragen.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
31. De algemene vergadering kan slechts de ontbinding van de vereniging uitspreken in
overeenstemming met art 20 van de wet van 27 juni 1921, aangaande de verenigingen zonder
winstoogmerk, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.
De algemene vergadering welke de ontbinding van de vereniging uitspreekt, duidt bij
diezelfde gelegenheid een of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheid en de
bestemming van het netto-actief van het maatschappelijk bezit.
32. In geval van ontbinding van de vereniging, zullen de vereffenaars het netto-actief van het
maatschappelijk bezit overdragen aan de Belgische Vereniging voor Oriëntatiesporten,
vereniging zonder winstoogmerk, of bij ontstentenis van deze laatste, aan een vereniging,
vennootschap, fysische persoon of groepering, waarvan de algemene vergadering oordeelt dat
het maatschappelijk doel zeer dicht bij dat van de vereniging ligt.
Hierna zal een algemene vergadering ad hoc ontlasting verlenen aan de vereffenaars.
33. Een administratief reglement, dat in geen geval in tegenspraak mag zijn met dit van
B.V.O.S., zal de noodzakelijke maatregelen van toepassing van onderhavige statuten bepalen.
34. Door hun toetreding tot de onderhavige statuten, en zonder hierdoor af te zien van hun
recht om zich in rechte te voorzien, verbinden de leden zich ertoe om, voorafgaand aan elke
gerechtelijke actie of elk aangaan van een geschil betreffende huidige statuten, het reglement

6

van inwendige orde dat deze nader bepaalt, of enige beslissing van een bevoegde instantie van
de vereniging, de disciplinaire rechtspraak van de vereniging te erkennen.
35. In alle gevallen welke niet door onderhavige statuten werden voorzien, zullen de leden
zich voegen naar de wettelijke voorzieningen ter zake.
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