Boogsport Vlaanderen vzw
lid van RBA, WA, BOIC en IFAA
Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Ondernemingsnummer : 417.934.002
STATUTEN
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1
Naam
Vereniging draagt de naam: “ Boogsport Vlaanderen”, afgekort BSV vzw.
De vereniging is de rechtstreekse voortzetting van de bestaande vzw Nederlandstalige Liga der Koninklijke Belgische
Federatie voor Handboogschieten (NLKBH), waarvan het uittreksel van de oorspronkelijke statuten verschenen is in het
Belgisch Staatsblad van 9 februari 1978 onder nr. 946 en vervangen wordt door volgende tekst:
Artikel 2
Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3
Doel
De vereniging heeft tot doel het boogschieten in Vlaanderen te organiseren alsook het ondersteunen van initiatieven
rond deze sport en dit zowel op recreatief als topsport niveau.
Uit hoofde van bovengenoemde doelstellingen kan BSV vzw bijkomstige handelsdaden stellen in zoverre de
verworven opbrengsten enkel ten diensten staan van het gestelde primaire doel.
BSV vzw zal uit hoofde van haar credo steeds handelen in overeenstemming met de statuten van Royal Belgian Archery
(RBA), International Field Archery Association (IFAA), World Archery (WA) en het decreet van de Vlaamse Gemeenschap
inzake regeling en erkenning van sportfederaties.
Artikel 4
Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: L E D E N
Artikel 5
Leden
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vijf bedragen. BSV bestaat uit effectieve leden en toegetreden
leden. De rechten en plichten van de effectieve leden en toegetreden leden worden beschreven in artikel 6.
Artikel 6
Hoedanigheid effectieve en toegetreden leden
Effectieve leden van BSV zijn de clubs die het lidgeld voor hun aansluiting hebben betaald en aanvaard zijn door de
Algemene Vergadering.
Clubs die effectief lid wensen te worden van BSV (en dit wensen te blijven) dienen:
-

Geen tegenstrijdigheden in de eigen statuten of reglementen te hebben staan met betrekking tot het beleid,
werking, ethos en doelstellingen van BSV
Minimaal over 5 leden te beschikken

De effectieve leden, hebben het recht zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen door een
afgevaardigde van de club en zijn stemgerechtigd.
De toegetreden leden zijn de individuele leden, die het lidgeld voor de aansluiting aan BSV hebben betaald. Toegetreden
leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
Artikel 7
Uitsluiting van effectieve en toegetreden leden
Een effectief of toegetreden lid verliest die hoedanigheid door ontslag of uitsluiting. De effectieve en toegetreden leden
die ontslag nemen, die worden uitgesloten of die uittreden, hebben geen recht op het maatschappelijke vermogen van
de federatie. Zij kunnen het bedrag van de gestorte bijdragen niet terugvorderen.
Artikel 8
Lidgelden
Het lidgeld dat betaald moet worden door de effectieve leden en toegetreden leden wordt jaarlijks vastgelegd bij

gewone meerderheid door de het Bestuur. Het maximaal lidgeld wordt bepaald op €250.
TITEL III: Het Bestuur
Artikel 9
Samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door het Bestuur. Zij telt minstens 5 leden en maximum 9 leden, welke door de
effectieve leden op de Algemene Vergadering worden verkozen en zijn steeds door de Algemene Vergadering
afzetbaar. (zie Artikel 14 Statuten)
De bestuursleden worden verkozen uit toegetreden leden die minstens 1 jaar actief zijn in een werkgroep. Indien er
onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn uit de werkgroepen om het minimum van 5 bestuursleden te behalen
worden de vacante mandaten opengesteld voor externen. Zowel toegetreden leden als niet-toegetreden leden kunnen
zich kandidaat stellen. Op de eerst volgende vergadering van het bestuur worden de functies voorzitter, secretaris en
penningmeester vast gelegd. De functies van voorzitter van het Bestuur en directeur (coördinator) mogen niet
gecumuleerd worden.
Artikel 10
Bevoegdheid van het Bestuur
Het Bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten gerekend wordt tot
de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.
Het Bestuur zet de krijtlijnen uit van het sportieve beleid en nationale en internationale uitstraling van de vereniging.
Het Bestuur treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van
rechtsmiddelen.
Het Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
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 is de stem van de voorzitter of de stem van
diegene die hem vervangt doorslaggevend.
Artikel 11
Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Er kunnen nooit
meer dan de helft van de bestuurszetels vacant komen te staan. Indien dit wel het geval is, wordt de bestuursperiode
van de bestuurders met de meeste voorkeurstemmen met een jaar verlengd.
De maximaal aaneengesloten zittingsperiode van een bestuurslid bedraagt maximaal 12 jaar.
Artikel 12
Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen De
bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De samenstelling van het Bestuur wordt ten behoeven van alle leden van de federatie gepubliceerd op de website en in
het eerstvolgend tijdschrift van de vereniging.
Artikel 13
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 (in voorkomend geval),
door overlijden
ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. De afzetting moet officieel worden geagendeerd bij samenroeping van de Algemene
Vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit aangetekend bekend maken aan het Bestuur. Dit ontslag gaat
onmiddellijk in tenzij door dit ontslag 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 besluiten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten binnen de dertig dagen na
de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14
Werking
Het Bestuur vergadert op uitnodiging van de Voorzitter of Ondervoorzitter, zo vaak het belang van de vereniging dit
vereist en minstens 10 maal per jaar . Twee bestuurders, die samen handelen, kunnen de samenroeping van het
Bestuur eisen door een schrijven te richten aan de Voorzitter van de vereniging met daarin een nauwkeurige

opsomming van de punten die ze op de dagorde willen zetten.
De uitnodigingen, die de dagorde bevatten, moeten minstens acht (8) dagen vooraf schriftelijk (email, fax of brief)
verstuurd worden. De voorzitter ziet toe op de correcte navolging van de vergaderprocedures.
Een bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een geschreven
volmacht, eventueel meegedeeld per e-mail. Eenzelfde bestuurder kan slechts één (1) enkele andere bestuurder
vertegenwoordigen.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle reglementen.
De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of bij zijn afwezigheid door de Ondervoorzitter of bij
afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De beslissingen worden door de secretaris opgenomen in een verslag. De leden van de Algemene Vergadering hebben
inzagerecht in deze documenten.
Artikel 15
Vertegenwoordiging
De vereniging is geldig vertegenwoordigd ten opzichte van elke derde waaronder ook voor elke daad waarvoor
tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is
- Ofwel door de Voorzitter of een andere bestuurder;
- Ofwel binnen de grenzen van hun mandaat, door de gevolmachtigden die hiervoor speciaal aangewezen
werden;
Van de bestuurders wordt verwacht dat zij naar eer en geweten de federatie vertegenwoordigen en handelen in het
belang van de bovengenoemde
De vereniging is slechts verbonden aan aktes opgesteld in haar naam als ze getekend zijn door het Bestuur of een lid
van het Bestuur .
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het
Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Elk effectief lid of gevolmachtigde vertegenwoordiger beschikt over één stem en mogelijks één stem voor de volmacht
welke hij/ zij vertegenwoordigd. Een effectief lid of gevolmachtigde vertegenwoordiger kan maximaal 1 ander effectief
lid vertegenwoordigen. De afgevaardigde moet hiervoor in het bezit zijn van een getekende volmacht van het andere
effectieve lid.
De fysieke personen die zich bij volmacht van hun club aanbieden kunnen dit enkel en alleen uitvoeren voor hun club
en zullen als fysiek stemgerechtigden enkel voor betreffende club worden opgenomen in de lijst
Artikel 17
Bevoegdheden
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 het wijzigen van de statuten
 de benoeming en de afzetting van de bestuurders
 benoemen verificateurs van de rekeningen
 verkiezen of herbenoemen van de leden van de tuchtraad
 de kwijting aan de bestuurders goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 de vrijwillige ontbinding van de vereniging
 de benoeming en de uitsluiting van een effectief lid van de vereniging
 de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Artikel 18
Bijeenkomst
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het Bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van
de federatie zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen boekjaar jaar en de begroting van het komend jaar.
ARTIKEL 19
Samenroeping
De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
Het Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden
daartoe een verzoek richt aan het Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn
vermeld. In dit geval is het Bestuur verplicht de oproeping voor de Algemene Vergadering te versturen binnen de 15
kalenderdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of
twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen elektronisch (email) of per gewone brief, tenminste
vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering.

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het
Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de
agenda worden vermeld, indien het tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het Bestuur
overhandigd is. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
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.
Artikel 20
Organisatie en werking
§1 Voorzitterschap, bureau
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuur, of bij zijn afwezigheid door
de Ondervoorzitter of door de oudste bestuurder bij ontstentenis van de Voorzitter en Ondervoorzitter. De
Voorzitter van de zitting stelt een secretaris en stemopnemer aan. Samen vormen ze het Bureau van de
vergadering.
§2 Beslissing, dagorde
De Algemene Vergadering kan enkel geldig beslissen over de punten die op de dagorde staan. Een lijst van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden zal getekend worden door elk van hen of door hun gevolmachtigde
vooraleer ze toegang krijgen tot de vergadering.
§3 Aanwezigheidsquorum
De vergadering is slechts geldig samengesteld als minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Als deze voorwaarde niet vervuld is zal een nieuwe uitnodiging verstuurd worden en de
nieuwe vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§4 Meerderheid
De stemming geschiedt voor de benoemingen bij stembrieven. De andere stemmingen geschieden bij
handopsteken of bij stembrieven op verzoek.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen, behalve als de wet of de statuten dit anders bepalen. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden in deze gewone gevallen niet in de beoordeling meegerekend, in tegenstelling
tot in de hierna vermelde gevallen en in de gevallen waarvoor de statuten een bijzondere meerderheid
vereisen.
§5 Wijzigen van de statuten
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over een wijziging van de statuten als het voorwerp
ervan duidelijk vermeld wordt in de uitnodiging en tweederde van de leden de vergadering bijwonen of er
geldig vertegenwoordigd zijn. Er kan slechts beslist worden over een wijziging van de statuten bij een
meerderheid van (2/3) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De
wijzigingen betreffende het doel waarvoor de vereniging werd opgericht moet met vier vijfde (4/5)
goedgekeurd worden door de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Bij gebrek aan twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden op de eerste vergadering
kan er een tweede vergadering worden samengeroepen. Deze kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.
§6 Publicaties
Elke wijziging aan de statuten wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad binnen de maand
van de beslissing. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.
§7 Proces verbaal
Het proces-verbaal van de Algemene Vergadering wordt getekend door de Voorzitter en de secretaris van de
zitting. Dit proces-verbaal wordt gepubliceerd op het gedeelte van de website van de vereniging waar alleen
de leden toegang toe hebben, en wordt bijgehouden op de maatschappelijk zetel. De volmachten worden er
aan toegevoegd. Belanghebbende derden kunnen een verzoek richten aan het Bestuur om de notulen in te
kijken, met wie zij een datum, plaats en uur overeenkomen.
TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
Artikel 21
Rekeningen en begrotingen
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na
afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22
Ontbinding en vereffening
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering
tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er
bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 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 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 om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of
meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een liefdadigheidsinstelling.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd
worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. 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 bij het Belgisch Staatsblad.
TITEL VIII: TUCHTRAAD
Artikel 23
Tuchtraad
Ernstige feiten en/of betwistingen die voortvloeien uit beslissingen genomen in uitvoering van de geldende
reglementen kunnen door betrokkenen aanhangig gemaakt worden bij de tuchtraad.
De leden van de tuchtraad worden door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van 3 jaar.
TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 24
Geschillen, bevoegdheid
De rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd is zijn uitsluitend bevoegd
om te beslissen over elk geschil tussen de vereniging en haar leden, haar bestuurders of vereffenaar(s), aangaande de
zaken van de vereniging en de uitvoering van haar statuten.
Artikel 25
Geschillen bij hoger recht
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2
mei 2002 toepasselijk.
Artikel 26
Beleidvoering
Binnen de grenzen van de organisatie kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die een eigen beleid
kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het Bestuur vastgestelde beleid.
TITEL X: ONVERENIGBAARHEDEN
Artikel 27
Onverenigbaarheden
- Een lid van het Bestuur kan geen lid zijn van de Tuchtraad
- Een lid van het Bestuur mag geen arbeidsrelatie hebben met een bedrijf dat een commerciële band heeft met BSV.
- Van eenzelfde vereniging kan slechts één bestuurder lid zijn van het Bestuur van
BSV.

