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Belgian District ILCA vzw  

Vlaams Gewest 

Ondernemingsnummer: 0414.272.350 

RPR Gent 

 

STATUTEN 

De Algemene Vergadering van 11 december 2021, geldig samengeroepen, met aansluitend de 

Buitengewone Algemene Vergadering van 8 januari 2022, geldig samengeroepen, heeft in haar zitting 

besloten de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst, waarvan de Nederlandstalig 

versie primeert.  

TITEL I : DE VERENIGING 

Artikel 1 : Naam  

De vereniging zonder winstoogmerk, voorheen gekend als Laser Group Belgium vzw,  als zodanig, zal de 

nieuwe naam hebben: Belgian District ILCA vzw, afgekort BEL-ILCA.  

Artikel 2 : Zetel  

De maatschappelijke zetel is in het Vlaams Gewest en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement 

Gent. Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels 

in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten. 

Artikel 3 : Doel 

BEL-ILCA is de klassenorganisatie, voorheen gekend als de Laser klasse, zoals bedoeld in de bepalingen 

en reglementen van Belgian Sailing en is een District zoals bedoeld in art 8. van de Statuten  van de 

International Laser Class Association (ILCA). BEL-ILCA heeft tot doel de promotie en de 

vertegenwoordiging van de eenheidsklasse ”ILCA” met subklassen ILCA7, ILCA6 en ILCA4 waar te 

nemen, voorheen gekend als de Laser klasse met respectievelijk Laser Standard, Laser Radial en Laser 

4.7. Ze zal dit doel met alle mogelijke middelen nastreven, namelijk met promotie, met de organisatie 

van activiteiten, met de klasse regels te doen naleven, alsook banden te onderhouden met Belgian 

Sailing en de daaraan verbonden clubs, alsmede met de internationale verenigingen en organisaties die 

een gelijkaardig doel nastreven. BEL-ILCA mag in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, 

handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij 

werd opgericht.  

Artikel 4 : Duur 

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden 

worden. 

TITEL II : LIDMAATSCHAP 

Artikel 5 : Leden 

De vereniging bevat alleen vaste leden: eigenaars, gebruikers en sympathisanten van de boot, type 

”ILCA”. Het aantal leden is onbeperkt met een strikt minimum van 2 leden.  



BELGIAN DISTRICT ILCA vzw 
 

 pag. 2 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt 

uitsluitend toe aan de vaste leden. Vaste leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister 

dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.  

 

Artikel 6 : Voorwaarden lidmaatschap  

Iedere persoon die als lid van de vereniging wil aangenomen worden, zal een schriftelijke aanvraag 

richten tot het Bestuursorgaan die erover zal beslissen binnen de vijftien dagen na het ontvangen van 

de aanvraag. De vereniging hoeft een weigering niet te motiveren. Het lidmaatschap zal pas een 

aanvang nemen na de betaling van het lidgeld. De betaling van het jaarlijks lidgeld wordt gezien als een 

hernieuwing van het lidmaatschap. Het niet betalen van de ledenbijdrage wordt gezien als een 

beëindiging van het lidmaatschap. Ieder lid heeft recht op 1 stem. 

Artikel 7 : Jaarlijks lidgeld 

De jaarlijkse ledenbijdrage wordt bepaald door het Bestuursorgaan in overleg met de Algemene 

Vergadering. Een lid dat zijn ledenbijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslagnemend te zijn. 

 

Artikel 8 : Uittreden, ontslag en uitsluiting van lid 

 
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet aan het Bestuursorgaan schriftelijk 

ter kennis worden gebracht. 

 

Bepaalde handelingen – begaan van onwettige handelingen, wangedrag, onsportief gedrag strijdig met 

de belangen van de leden van de vereniging - kunnen aanleiding geven tot ontslag of tijdelijke uitsluiting.   

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane 

inbrengsten vorderen. 

 

TITEL III : HET BESTUURSORGAAN 

Artikel 9 : Aantal leden 

De vereniging wordt beheerd en vertegenwoordigd door het Bestuur bestaande uit ten minste twee en 

ten hoogste zes leden. 

Artikel 10 : Duur van het mandaat van de Bestuurders 

De bestuurders worden verkozen voor een mandaat van drie jaar doch zijn opnieuw herkiesbaar.  

 

Bestuursleden die hun mandaat van 3 jaar niet wensen vol te maken worden verzocht om dit 3 weken 

voor de Algemene Vergadering schriftelijk aan het Bestuur bekend te maken. 

 

Het Bestuur beslist in onderling overleg of het mandaat door een van de bestuurders wordt 

overgenomen of een nieuwe bestuurder dient aangesteld. Indien een nieuwe bestuurder wordt 

aangesteld, volbrengt de nieuwe bestuurder het mandaat van zijn voorganger en worden alle vaste 

leden binnen de 8 dagen hiervan per mail op de hoogte gebracht.  

 

Dit mandaat moet op de volgende Algemene Vergadering worden bevestigd of beëindigd zonder 

afbreuk te doen op de rechtmatigheid van de samenstelling van het bestaande Bestuursorgaan.  
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Artikel 11 : Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 

 
Kandidaat-leden voor het Bestuursorgaan, dienen hun kandidatuur te stellen uiterlijk op de Algemene 

Vergadering. 

 

De leden van het Bestuursorgaan zijn lid van BEL-ILCA.  

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van 

stemmen ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.  

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

 

De akte betreffende de benoeming van de bestuurders moet neergelegd worden op de griffie van de 

ondernemingsrechtbank en moet binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 

bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

Bij de samenstelling van het Bestuursorgaan wordt ernaar gestreefd om minimaal 3 leden te verkiezen. 

Bij de aanvang van de kiesprocedure zal de voorzitter het minimaal aantal vacante plaatsen bekend 

maken. De leden van het Bestuursorgaan worden verkozen bij geheime stemming. Een geldig 

stemformulier dient minimaal het aantal namen te bevatten dat overeenkomt met het minimaal aantal 

vacante plaatsen. Kandidaat-leden zijn verkozen bij een meerderheid van stemmen achter hun naam. 

Indien nodig zal de voorzitter meerdere stemronden organiseren tot een kandidaat een meerderheid 

van stemmen bekomt. Teneinde een resultaat te bekomen kan de voorzitter aan een kandidaat vragen 

om zijn kandidatuur terug te trekken.   

 

Teneinde elke vorm van belangenconflict te vermijden zal eenieder die een professionele activiteit 

uitoefent binnen de sector van de pleziervaart niet kunnen optreden als lid van het Bestuur van BEL-

ILCA.  

Artikel 12 : Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 

 
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig 

ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke 

onbekwaamheid. 

 

De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal 

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en moet uitdrukkelijk vermeld worden als agendapunt van 

de Algemene Vergadering. 

 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de voorzitter van het 

Bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij hierdoor het minimum aantal bestuurders onder 

het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het Bestuur binnen de twee maanden de 

Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te 

voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. 

  

De akten betreffende de ambtsbeëindiging  van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie 

van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 

bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
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Artikel 13 : Bevoegdheden van de bestuurders. 

 
Het Bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte en  

is bevoegd voor alle aangelegenheden behalve deze welke bij wet aan de Algemene Vergadering zijn 

voorbehouden.  

Wat betreft derden, zijn alle handelingen aangaande de vereniging geldig door de ondertekening van 

twee leden van het Bestuur.  

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen elk individueel de vereniging binden 

tegenover derden. Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden 

niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

 

De leden van het Bestuursorgaan evenals ieder die gemachtigd is om de vereniging te 

vertegenwoordigen zullen bij de uitoefening van hun functie in geen enkel geval persoonlijke 

verbintenissen aangaan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.  

 

Het Bestuursorgaan treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan 

niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

 

Het Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De 

beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  

 

Bij staking van stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel. 

 

Artikel 14 : Bijeenroeping Bestuursvergadering 

 
Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders en wanneer 

men dit nodig acht.  De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. 

Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige 

bestuurders.  

 

Het oproepen van een bestuursvergadering wordt ten minste 3 kalenderdagen vooraf meegedeeld. De 

secretaris mailt datum en plaats samen met de agenda en de eventueel te bespreken documenten naar 

alle leden van het Bestuursorgaan. Een bestuurder kan ingeval een stemming noodzakelijk is, een 

schriftelijke volmacht aan een collega bestuurder geven. De leden van het Bestuur kunnen een extern 

persoon op een bestuursvergadering uitnodigen wanneer men dit nuttig acht. Deze persoon heeft 

uitsluitend een raadgevende stem.  

 

 

Artikel 15 : Notulen bestuursvergadering 

 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 

secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden 

overhandigd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij 

ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuursleden deze documenten geldig 

ondertekenen. 
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Artikel 16 : Reglementen 

 

Het Bestuursorgaan vaardigt alle reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en kan een 

afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen belast met het dagelijks bestuur.  

 

Artikel 17 : Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen 

 

Het leden van het Bestuur duiden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie 

die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is aan. Hun geldige benoeming gebeurt bij 

gewone meerderheid en met aanwezigheid van meerderheid van het Bestuur. Een bestuurder kan 

meerdere mandaten uitoefenen.  

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen elk individueel de vereniging binden 

tegenover derden. 

 

Het Bestuursorgaan kan haar bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op haar 

verantwoordelijkheid overdragen aan een van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet 

lid is van de vereniging. 

 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden: 

a. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het 

Bestuursorgaan 

b. door afzetting door het Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien 

de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het Bestuur 

moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven of email ter kennis 

gebracht worden aan de betrokkene. 

  

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de 

vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de 

ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 

bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. 

 

Artikel 18 : Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging 

 
Het Bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen. Hun benoeming wordt beslist door de leden 

van het Bestuur bij gewone meerderheid. 

 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

 

a. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf en door een schriftelijk ontslag in 

te dienen bij de voorzitter van het Bestuursorgaan 

b. door afzetting door het Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien 

de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent moet evenwel 

binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven of e-mail ter kennis gebracht worden 

aan de betrokkene. 
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De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur 

moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig 

dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds 

genomen in collegiaal overleg. 

 

Artikel 19 : Penningmeester 

De penningmeester waakt over de financiële middelen van de vereniging, ontvangt de 

lidmaatschapsbijdragen, alle toelagen en giften en andere gelden bestemd voor de vereniging. De 

schatbewaarder regelt de betalingen en zal iedere financiële verrichting uitvoeren.  

De penningmeester is gemachtigd een rekening of depositorekening te openen onder de benaming 

„Belgian District ILCA vzw“ bij financiële instellingen.  

De penningmeester legt verantwoording af aan het Bestuur en zal alle akten van de administratie mogen 

tekenen. Tegen afschrift van het Belgisch Staatsblad, dat de benoeming vermeldt, zullen alle besturen 

en financiële instellingen alle documenten, stukken, gelden, brieven enz., aan de schatbewaarder 

mogen afleveren.  

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 20 : Samenstelling van de algemene vergadering 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vaste leden. Ieder vast lid heeft recht op 1 stem en 

mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk vast lid kan naast zijn eigen stem maximaal 2 

bijkomende volmacht stemmen hebben.  

Artikel 21 : Organisatie van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het Bestuur of door de voorzitter telkens 

als het doel van de vereniging zulks vereist. 

 

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen 

van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar. 

 

De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het 

boekjaar. 

 

Artikel 22 : Buitengewone Algemene Vergadering 

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden door, ofwel het Bestuur, ofwel 

door ten minste één vijfde van de vaste leden die er een schriftelijke aanvraag voor zullen richten aan 

de voorzitter van het Bestuursorgaan met vermelding van de dagorde.  

In dit geval is de het Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 15 

werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. 
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Artikel 23 : Oproeping tot een Algemene Vergadering 

 

De oproeping tot een Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, ondertekend worden door de 

voorzitter of twee bestuurders. Alle vaste leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per 

aangetekende brief of per e-mail tenminste 15 werkdagen voor de vergadering. 

 

Het Bestuur kan andere personen uitnodigen op de Algemene Vergadering. Deze personen hebben 

geen stemrecht. 

 

Artikel 24 : Oproepingsbrief 

 
De oproepingsbrief - die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt - bevat de agenda, die wordt 

vastgelegd door het Bestuursorgaan.  

 

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de vaste leden, moet eveneens op de 

agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door de leden ondertekend zijn en tenminste twee 

werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het Bestuursorgaan overhandigd zijn. 

 

 

Artikel 25 : Stemming 

 
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde stemmen.  

 

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering 

voorzit. 

 

De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en 

vertegenwoordigde stemmen, onder andere over: 

- de goedkeuring van begroting en rekeningen voorgelegd en opgesteld door het Bestuur,  

- de vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage waarvan het maximum op € 100 is vastgesteld,  
- de benoeming en ontslag van de leden van het Bestuur,  

- de benoeming en ontslag van de commissaris(sen) belast om de rekeningen te controleren,  

- de uitsluiting van een lid met een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen of 

vertegenwoordigde leden,  

- de wijziging van de statuten bij bijzondere meerderheid zoals door de wet bepaald, de 

ontbinding van de vereniging met bijzondere meerderheid zoals door de wet bepaald en alle 

gevallen waarin de statuten het vereisen.  

 

De besluiten door de Algemene Vergadering genomen, worden gepubliceerd op de website van de 

klasse om deze ter kennis te brengen aan haar leden.  

De aanvaarding van de rekeningen door de Algemene Vergadering geldt als kwijting voor het door het 

bestuursorgaan gevoerde beleid en het mandaat van de commissaris(sen).  

Artikel 26 : Statutenwijziging 

 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de 

agenda is vermeld en indien 2/3 van de vaste leden aanwezig of  vertegenwoordigd is.  
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Wordt dit aantal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze 

statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een  geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het 

aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de 

eerste vergadering worden gehouden.  

 

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.  

 

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen 

worden besloten. 

 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze 

wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de 

neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad. 

 

Artikel 27 : Uitsluiting lid 

 

Een meerderheid van 2/3 van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van 

een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in 

zijn verdediging te kunnen voorzien. 

 

TITEL V : REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

Artikel 28 : Rekening en begroting 

Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november.  

Het Bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en stelt de begroting van het 

komend boekjaar op. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. 

 

De jaarrekening moet jaarlijks neergelegd worden bij de griffie. 

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 
Artikel 29: Ontbinding en vereffening 

 

Behoudens gevallen van ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot 

ontbinding besluiten indien 2/3 van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien 

een 4/5 meerderheid akkoord is.  

 

Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de 

Algemene Vergadering vermeld worden. Zijn geen 2/3 van de vaste leden op deze Algemene 

Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden 

bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 

maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden. 
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In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de 

rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. 

 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een 

belangeloze zeil sportief gerelateerde doelstelling. 

 

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 

vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na 

de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars 

bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

 

Artikel 30: Wet van 23 maart 2019 

 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is de wet van 23 maart 2019 van toepassing.  

 

Ingeval onduidelijkheid primeren de regels van Belgian Sailing en ILCA omdat BEL-ILCA een 

klassenorganisatie is. Daarenboven primeren de regels van ILCA bovenop deze van Belgian Sailing.  

 

Opgemaakt en voorgesteld op de Algemene Vergadering van 11 december 2021 en goedgekeurd en 

aangenomen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 januari 2022  

 

Boris Pintelon      Chantal Parisis 

Voorzitter       Secretaris 


