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Uittreksel voor het Staatsblad 

MOLSE DARTSBOND VZW 

Nummer van de vereniging:  

Ondernemingsnummer:  

De algemene vergadering van Molse DARTSBOND vzw, geldig samengeroepen en beschikkend 
over de nodige aantallen op het gebied van aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting van 
30 april 2021 besloten de statuten te noteren. 

1. BENAMING - ZETEL 

Art. 1: 

De vereniging draagt de naam "Molse DARTSBOND", en is opgericht onder de vorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk. 

Art. 2: 

De zetel van de vereniging is gevestigd Rozenberg 157, B-2400 Mol en ressorteert onder het 
gerechterlijk arrondissement Turnhout, Rechtbank van Koophandel.  

ledere wijziging ervan kan worden beslist door de algemene vergadering 

2.DOEL-DUUR 

Art. 3: 

De vereniging, ontstaan te Mol in 2021. Zij heeft tot doel het bevorderen van cafésporten in al zijn 
facetten en van "Darts" in het bijzonder. ZIJ zal optreden als orgaan voor het beoefenen van de 
sport, waarbij de reglementen en de doelstellingen van de Molse Dartsbond, als richtlijn worden 
aangehouden. 

Ook mag ze alle activiteiten, ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met 
haar doel. In die zin mag zij ook handelsdaden stellen, doch op bijkomstige wijze, als de opbrengst 
hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 

De vereniging en haar leden zijn steeds gehouden tot het naleven van de in voege zijnde 
wetgevingen en meer bepaald: 

• de wet dd. 24 februari 1978 houdende de bepaling van het statuut van de 
professionele sportbeoefenaar 

• Het decreet dd 27 maart 1991 betreffende medisch verantwoorde sportbeoefening 

• Het decreet dd. 23 oktober 1991 betreffende doping en verboden substanties, 

• Het decreet dd 24 juli 1996 betreffende het statuut van de niet-professionele 
sportbeoefenaar, 

•Het Universeel Verdrag van de Rechten van de Mens en van het Kind, evenals de 
latere wijzigingen en eventuele nieuwe bepalingen. 

De werking van de vereniging behelst het Belgische grondgebied. 

Art. 4: 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan echter steeds worden ontbonden 

 

 

3. LEDEN 
Art. 5: 
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Er zijn toegetreden leden en bestuursleden. 

Toegetreden leden zijn alle natuurlijke personen, in regel met hun bijdrage, aan wie een 
lidmaatschapskaart werd afgeleverd door de raad van bestuur. Tenzij anders besloten hebben ze 
een stemrecht op de algemene vergadering of ieder die vermeld wordt op de aanwezigheidslijst op 
een clubavond. Ze zijn aangesloten om te kunnen genieten van de activiteiten van de vzw en hun 
rechten en plichten worden vermeld in het huishoudelijk reglement 

Met de term 'lid' wordt in deze statuten uitdrukkelijk verwezen naar de toegetreden leden. 

Art. 6: 

leder toegetreden lid kan een schriftelijk verzoek richten aan de  voorzitter van de raad van 
bestuur om als bestuurslid te worden voorgedragen aan de algemene vergadering.  De voorzitter 
zal een kandidaat slechts voordragen indien is voldaan aan volgende voorwaarden, 

• minstens 18 jaar oud zijn, 

• de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Gemeenschap bezitten en de 
hoofdverblijfplaats in België hebben, 

• een grondige theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen, 

• alle burgerlijke rechten genieten, van onberispelijk gedrag zijn en indien gevraagd een 
bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen, 

• géén deel uitmaken van een vereniging die mogelijk vergelijkbare belangen 
vertegenwoordigt, 

• de goede naam en faam van de vereniging nooit schade hebben willen toebrengen. 

Bij gelijkheid van stemmen neemt de voorzitter een beslissing, Een bestuurslid schorst zichzelf en 
is  ontslagnemend als één of meer van bovenvermelde punten na een aanstelling worden 
overtreden 

Art. 7: 

De raad van bestuur kan onder haar te bepalen voorwaarden ook personen als erelid, steunend 
lid of  adviserend lid toelaten tot de vereniging. Zij worden beschouwd als toegetreden leden en 
hun rechten en  plichten worden vermeld in het huishoudelijk reglement 

Art. 8: 

Elk lid kan steeds uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief, e-mail of fax ter kennis 
worden gebracht aan de raad van bestuur, het niet betalen van het jaarlijks lidgeld heeft automatisch 
ontslag tot gevolg. Bestuursleden dienen een aangetekend schrijven of een geregistreerde mail te 
richten aan de voorzitter of zijn plaatsvervanger. 

Art. 9: 

Het stemrecht van een lid komt te vervallen als hij/zij niet in regel is met alle gestelde 
verplichtingen waaronder de betaling van alle openstaande bedragen. 

Art. 10: 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen enkel recht op het 
maatschappelijk bezit van de vereniging en kunnen derhalve nooit teruggave of vergoeding van 
gestorte bijdragen, van gedane inbreng of van andere prestaties vorderen In geen geval kan het 
uittredende of het uitgesloten lid mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de 
goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris verlangen. 
 

 

Art. 11: 
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De verhoudingen tussen de vzw enerzijds en de toegetreden leden anderzijds wordt geregeld 
conform de statuten, het door de algemene vergadering goedgekeurde algemeen huishoudelijk 
reglement en alle toepasbare wetgevingen, 

4. ALGEMENE VERGADERING 

Art. 12: 
De algemene vergadering, samengesteld uit de effectieve leden, is het hoogste gezagsorgaan van 
de vereniging.  
Zij kan worden bijeengeroepen door de voorzitter, door een meerderheid van de raad van bestuur 
en/of op verzoek van ½ de van de toegetreden leden 

Art. 13: 
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij afwezigheid 
door zijn plaatsvervanger en bij ontstentenis door de oudste bestuurder 

Art. 14: 
De algemene vergadering is bevoegd voor 

• de wijziging van de statuten, 

• de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 

• de benoeming en de uitsluiting van toegetreden leden, 

• de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun mogelijke 
bezoldiging, 

• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

• de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 

• de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 

• de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de activa een bestemming geven, 

• alle gevallen waarin deze statuten het vereisen 

Art. 15: 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de 
voorzitter telkens als het doel van de vereniging dat vereist. 

Bijzondere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als 
de belangen van de vereniging het vereisen en bij ieder verzoek dat uitgaat van 1/5de van de 
effectieve leden.  

De  voorzitter dient in te staan voor de organisatie binnen de 6 weken na het schriftelijk verzoek 

Art. 16: 

De jaarlijkse statutaire algemene vergadering zal samenkomen binnen de 6 maanden na 
afsluitingsdatum van het boekjaar. Agendapunten die zeker dienen behandeld zijn de goedkeuring 
van de jaarrekening, de goedkeuring van de begroting en het kwijting geven aan de bestuurders en 
de commissarissen. 

Art. 17: 

De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat ook de dagorde, 
opgesteld  door de raad van bestuur. De oproeping wordt door de secretaris overgemaakt bij 
middel van gewone brief, fax en/of een e-mailbericht aan de toegetreden leden en dit tenminste 8 
kalenderdagen voor datum. 

 

Elk voorstel of onderwerp, ondertekend door tenminste 1/20ste van de effectieve leden, dat voor 
aanvang  van een algemene vergadering aan de voorzitter is betekend, wordt toegevoegd aan de 
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dagorde van de vergadering 

De dagorde van een algemene vergadering kan tijdens het verloop steeds worden aangevuld en 
gewijzigd  indien zowel de zetelende voorzitter als een meerderheid van de aanwezige leden er de 
goedkeuring voor verlenen. 

Art. 18: 

Toegetreden leden die verhinderd zijn kunnen steeds schriftelijk volmacht geven aan een ander 
toegetreden lid. Leden die afwezig zijn worden geacht volmacht te geven aan de zetelende 
bestuurders. Met uitzondering van de raad van bestuur kunnen leden slechts één volmacht 
dragen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn vervanger 
doorslaggevend. 

Toegetreden leden die verhinderd zijn kunnen ook een derde afvaardigen om een vergadering bij 
te wonen. Deze derde moet steeds het statuut van toegetreden lid dragen. Een derde bekomt 
stemrecht uitgezonderd als het een beslissing betreft die handelt over de wettelijke bevoegdheden 
beschreven in artikel 14. 
 
Art. 19: 

Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid, dit 
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. 

Voor een wijziging van de statuten, de uitsluiting van de effectieve leden evenals de omvorming van 
de vzw naar een vennootschap met sociaal oogmerk kan enkel geldig worden beraadslaagd mits 
de oproepingsbrief in het bijzonder deze punten op de dagorde vermeldt en zowel een 
aanwezigheidsquorum van 2/3de van de leden als een meerderheidsquorum van 2/3de van de 
aanwezige en stemgerechtigde leden wordt bereikt 

Voor een wijziging van het doel van de vereniging en voor de vrijwillige ontbinding van de 
vereniging dient de oproepingsbrief in het bijzonder deze punten op de dagorde te vermelden, een 
aanwezigheidsquorum van 2/3de van de leden moet worden bereikt en een meerderheid van 
4/5de van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen is vereist. 

Zo het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt na ten vroegste 15 dagen een 2de 
algemene vergadering met dezelfde dagorde bijeen geroepen. De vergadering kan dan wettelijk 
beslissen buiten het aanwezigheidsquorum om Een verslag, opgemaakt door de secretaris of zijn 
vervanger, wordt medegedeeld aan de effectieve leden en bij gebrek aan één of meerdere 
schriftelijke opmerkingen binnen de 8 dagen na de verzending wordt het verslag beschouwd als 
goedgekeurd   Vervolgens worden de toegetreden leden volledig en op correcte wijze 
geïnformeerd betreffende feiten en beslissingen. Een register van de verslagen wordt bewaard op 
de zetel van de vereniging, waar alle leden en belanghebbende derden er persoonlijk kennis 
van kunnen nemen, echter zonder verplaatsing van het register 

5. RAAD VAN BESTUUR 

Art. 21: 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 3 toegetreden leden, 
waaronder een voorzitter. 
Als de algemene vergadering slechts 3 leden telt bestaat de raad van bestuur uit 2 pe rsonen.  
In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene 
vergadering Alle bestuurders worden benoemd bij eenvoudige meerderheid ongeacht het 
aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.  
De raad vergadert steeds als een college en beslissingen worden genomen in collegiaal overleg 
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Art. 22: 

Na de aanstelling van een voorzitter kunnen de door de algemene vergadering verkozen leden 
onderling kiezen voor een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede 
werking van de vereniging noodzakelijk is.  

De raad van bestuur kan voor de specifieke noden en een goede werking steeds personen 
machtigen die al dan niet zijn aangesloten bij de vereniging   De duur van een mandaat is beperkt 
en dient bij aanvang van de activiteiten te worden vastgelegd. 

Art. 23: 
De   raad   van   bestuur   kan   zijn   bevoegdheden   voor  bepaalde   handelingen   en   taken   
op  zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon die 
al dan niet lid is van de vereniging. Gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of 
gezamenlijk uit.  
De ambtsbeëindiging van gemachtigde personen kan geschieden op vrijwillige basis als de 
gemachtigde zelf een schriftelijk ontslag indient bij de raad van bestuur of door afzetting als de raad 
van bestuur als college samenkomt  en   hieromtrent  bij  gewone  meerderheid  zou  beslissen      
Het besluit moet binnen de 7 kalanderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht 
aan de betrokkene. 
De akten betreffende de benoeming van de gevolmachtigden moet worden neergelegd op de griffie 
van de rechtbank van koophandel en binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) worden 
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Art. 24: 

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar.  

Uittredende bestuurders blijven herkiesbaar zolang de statuten en het huishoudelijk reglement dit 
niet zouden verbieden. 

De akten betreffende de benoeming van bestuurders moet worden neergelegd op de griffie 
van de rechtbank van koophandel en binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) worden 
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 

Art. 25: 

Het mandaat van een bestuurder eindigt door het verstrijken van het mandaat, door vrijwillig 
ontslag, door afzetting door de algemene vergadering, door overlijden of ingeval van wettelijke 
onbekwaamheid. 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt moet dit schriftelijk bekendmaken aan de voorzitter of 
aan zijn vervanger. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal 
bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad binnen de 2 
maanden de algemene vergadering bijeenroepen welke in de vervanging van de betrokken 
bestuurder dient te voorzien en vervolgens zal de ontslagnemende bestuurder schriftelijk in kennis 
worden gesteld. 

Een afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij bijzondere meerderheid van 2/3de 
van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet echter uitdrukkelijk worden 
vermeld op de agenda van de algemene vergadering. 

Ingeval van ontslag of overlijden van een bestuurder behoudt de raad van bestuur zijn volledige en 
integrale bevoegdheid. 

In ieder geval zal het mandaat van een bestuurder niet verstrijken voor zijn vervanging. 

Art. 26: 
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De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door 2 bestuurders. Alle leden 
worden uitgenodigd bij gewone brief of met een e-mailbericht. Een uitnodiging bevat naast de 
agenda ook mogelijke stukken om de vergadering voor te bereiden. Alle samenkomsten worden 
geleid door de voorzitter of zijn vervanger en bij belet of afwezigheid zal de vergadering worden 
voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders 

Art. 27: 

De raad van bestuur bezit de door de wet en de statuten toegekende bevoegdheden, evenals 
deze welke door de wet of de statuten niet exclusief aan de algemene vergadering worden 
toebedeeld, zoals er zijn het  aanwerven van personeel, het uitvaardigen van een huishoudelijk 
reglement, de oprichting van commissies, de erkenning van toegetreden clubs, het aanvaarden 
van toegetreden leden en het bepalen van de jaarlijkse bijdrage van de effectieve en de 
toegetreden leden, die echter de waarde van 250,00 euro niet mag overstijgen 

Het is essentieel dat de raad van bestuur steeds de individuele en de gezamenlijke belangen van 
toegetreden leden behartigd. 

Art. 28: 

De raad van bestuur of een gemandateerde leidt de zaken van de vereniging, beslist over het al 
dan niet aanwenden van rechtsmiddelen en vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handeling, zowel in de hoedanigheid van eiser als deze van vereerder. 

Stukken die de vereniging verbinden dienen ondertekend door 2 bestuurders, waaronder steeds 
de voorzitter of diens aangestelde. 

Art. 29: 

In het kader van het dagdagelijks beleid en bestuur van de vereniging of als gevolg van de 
hoogdringendheid kan de raad van bestuur een dagelijks bestuur machtigen om beslissingen te 
nemen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit 3 personen waarbij steeds de voorzitter en de secretaris 
van de vereniging. 

Art. 30: 

Alle besluiten, genomen door de raad van bestuur, worden genomen bij gewone meerderheid en 
in aanwezigheid van minstens de helft van de leden. Beslissingen genomen door het dagelijkse 
bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg. Bij staking 
van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt steeds 
doorslaggevend. 

Art. 31: 

De ambtsbeëindiging van het dagelijkse bestuur kan geschieden op vrijwillige basis als het bestuur 
zelf een schriftelijk ontslag indient bij de raad van bestuur of door afzetting als de raad van 
bestuur als college samenkomt en hieromtrent bij gewone meerderheid zou beslissen. Het 
besluit moet binnen de 7 kalanderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht 
aan de betrokkenen. 

De akten betreffende de benoeming van het dagelijkse bestuur moet worden neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel en binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 
worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

Art. 32: 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, ondertekent door de voorzitter en de secretaris van 
de vereniging en ingeschreven in het daartoe bestemd register. 
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6 .HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Art. 33: 
De raad van bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit dat hij nodig en nuttig oordeelt. Dit 
reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met toepasbare wetgevingen en/of met 
deze statuten. Bij aanvang van het sportieve seizoen zulten de effectieve en de toegetreden leden 
in kennis worden gesteld van mogelijke wijzigingen. 

Art. 34: 
Alle organen van de vereniging dienen enerzijds te handelen als een goede huisvader en 
anderzijds moeten ZIJ steeds de continuïteit van de vereniging verzekeren 

Art 35: 

Als bepalingen van. Deze statuten en/d van het huishoudelijke reglement tegenstrijdig zouden zijn 
of worden met de wet dan dienen alleen deze punten als onbestaand te worden beschouwd 

7. BEGROTINGEN - REKENINGEN 

Art 36: 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 
Rekeningen en begrotingen worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene 
vergadering en dit op advies en verslag van 2 of meer toegetreden leden, aangesteld door de 
algemene vergadering. 

De penningmeester zal de rekeningen, balansen, begrotingen en verantwoordingsstukken 
voorleggen aan en ter beschikking houden van de aangestelden gedurende de 14 
kalenderdagen voorafgaand aan de algemene vergadering, Uiteraard kunnen dan ook de andere 
leden de stukken en de stavingdocumenten op de zetel van de vereniging komen inzien 

Art, 37: 

De begroting moet in ieder geval de jaarlijkse en eventuele specifieke toelagen ten bate van 
andere organisaties bevatten. Deze toelagen moeten steeds worden aangewend om het 
gestelde doel te verwezenlijken zowel op nationaal als op internationaal vlak. 
 
8. ONTBINDING - VEREFFENING 

Art. 38: 
Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, en bij gebreke ervan de 
rechtbank, 2 of méér vereffenaars die om te beginnen in kennis worden gesteld van hun 
bevoegdheid evenals de vereffingsvoorwaarden. 

Alle activa zulten na aanzuivering van de passiva worden overgedragen aan een vereniging die bij 
voorkeur een gelijkaardig doel nastreeft. 

9. ALGEMEEN 

Art 39: 
Al wat niet uitdrukkelijk is voorzien binnen deze statuten, binnen de wetgeving op de verenigingen 
zonder winstoogmerk en binnen andere toepasselijke wetgevingen wordt geregeld conform 
het huishoudelijke reglement. In ieder geval is het Belgisch recht van toepassing. 

Voor alle administratieve verplichtingen hebben de voorzitter en/of de secretaris onbeperkte en 
afzonderlijke volmacht 

Voor alle financiële verplichtingen van de vereniging hebben de bestuurders afzonderlijk volmacht   
De voorzitter bekomt afzonderlijk en onbeperkte volmacht. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Luik B - Vervolg Op 30 april 2021 heeft de algemene vergadering tot bestuurders verkozen en 
vervolgens zijn aangesteld . 

Voorzitter, Tom Snyers, ,  Beeldekenslaan 15 te 2400 Mol, geboren op 18 juli 1981  te Mol. 

Secretaris, Michiel Gelens, Rondplein 15 te 2400 Mol, geboren op 4 december 1986 te Turnhout.  

Penningmeester, Mick Vanlimbergen, Wildenest 27 te 2490 Balen, geboren op 20 januari 1977 te 
Seoul. 

Mol,  
 
 
 
Tom Snyers, Voorzitter. 

Michiel Gelens,Secretaris 
 
Mick Vanlimbergen, Penningmeester 
 

Hierbij worden neergelegd ; 

- Nieuwe statuten van de vereniging 
- Akte betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur 
- Akte betreffende de personen die worden gemachtigd om te vereniging te vertegenwoordigen 
 

 


