Skate Vlaanderen vzw
Statuten
Goedgekeurd op de AV van 15 maart 2019
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Titel I: Benaming, zetel, doel en duur
Art.1

De naam van de vereniging is: Skate Vlaanderen.
De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder
als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op grond van de wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van
2 mei 2002 (hierna genoemd de vzw-wet).
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Esperantolaan 13 bus 8 in het
gerechtelijk arrondissement Leuven. Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan hij
worden overgebracht naar een andere plaats in Vlaanderen of het tweetalige Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Deze statuten vervangen de statuten van de op 23 oktober 1977 gestichte Vlaamse
Rolschaatsbond, verschenen in het Belgisch Staatsblad d.d. 17 augustus 1978, wijzigingen
verschenen in het Belgisch Staatsblad d.d. 26 juli 1984, 28 november 1985, 15 februari 1990,
29 oktober 1992, 21 juni 1994, 23 oktober 1997, 20 september 2005, 21 april 2017 en 9 mei
2018.

Art.2

De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de rollersporten te
bevorderen in al hun facetten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art.3

De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de
decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, waaronder het decreet van
de niet-betaalde sportbeoefenaar en het decreet Gezond en Ethisch Sporten, hierna
genoemd het GES-decreet.
De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees verdrag
inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van
het Kind.
De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging en bij
haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande
wetgeving. Zij zal tevens sanctionerend optreden bij misbruiken.

Art.4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden
door een beslissing van de algemene vergadering.

Titel II: Leden, opneming, bijdragen, uittreding en verbintenissen, vermogen
Art.5

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.
Enkel de effectieve leden genieten ten volle de lidmaatschapsrechten die aan de leden
worden toegekend door de vzw-wet.
Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van drie effectieve leden.
Door hun toetreding verklaren de leden, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, de
Statuten van de vereniging, het Huishoudelijk Reglement, de sportreglementen, het GESdecreet en de beslissingen van haar bestuursorganen te aanvaarden en te eerbiedigen.

Art.6a Kan als effectief lid aanvaard worden: elke vereniging van niet-professionele sportbeoefenaars die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap en die één of meer rollersporten
beoefent.
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Het verzoek tot aansluiting als effectief lid moet schriftelijk of digitaal worden ingediend bij
de zetel van de vereniging, gericht aan de Raad van Bestuur, en dient vergezeld te zijn van de
nodige documenten, zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement.
De Raad van Bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid over de toetreding.
Het kandidaat-lid kan tegen een weigeringsbeslissing beroep aantekenen bij de Algemene
Vergadering. Het richt daartoe een aangetekend schrijven aan de zetel van de vereniging
binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de weigering van het kandidaat-lid.
Art.6b De toegetreden leden bestaan uit steunende leden en ereleden. Zij hebben geen stemrecht
op de Algemene Vergadering en mogen geen functie bekleden in de Raad van Bestuur.
Ereleden worden omwille van hun verdiensten door een effectief lid schriftelijk
voorgedragen aan de zetel van de vereniging. De Raad van Bestuur beslist bij eenvoudige
meerderheid over het erelidmaatschap. Ereleden kunnen alle vergaderingen bijwonen
zonder stemrecht.
Tegen de weigeringsbeslissing kan door het betrokken effectief lid beroep worden
aangetekend bij de Raad van Bestuur bij aangetekende brief gericht aan de zetel van de
vereniging binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de weigering van het kandidaat-erelid.
Steunende leden zijn natuurlijke personen die een financiële bijdrage leveren. De Raad van
Bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid over de toetreding.
Art.7

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk of digitaal aan
de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht. De Raad van Bestuur past het ledenregister
aan mits de ontslagnemer voldaan heeft aan al zijn verplichtingen t.o.v. Skate Vlaanderen.

Art.8

Leden kunnen uitgesloten worden volgens volgende procedure. Elk effectief lid en elk lid van
de Raad van Bestuur dat het niet naleven van wettelijke, statutaire of reglementaire
verplichtingen vaststelt, kan dat schriftelijk melden binnen een termijn van 14 kalenderdagen
aan de zetel van de vereniging. Het voorwerp van de klacht wordt per aangetekend schrijven
door de Raad van Bestuur meegedeeld aan het betrokken beticht lid. Na onderzoek door de
Raad van Bestuur zal bij gegrondheid deze uitsluitingsaanvraag op de agenda van de
volgende algemene vergadering geplaatst worden, waar het betrokken beticht lid de kans
krijgt om zich te verdedigen. De Algemene Vergadering beslist bij geheime stemming en met
een tweederdemeerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De beslissing wordt meegedeeld aan het betrokken lid en de andere leden.
Een effectief lid verliest automatisch het lidmaatschap indien het op 1 april van het
maatschappelijk jaar geen vijf bij Skate Vlaanderen vzw aangesloten natuurlijke personen
telt.

Art.9

Het ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen enkele aanspraak op een deel of het geheel
van het vermogen en kan nooit teruggaven of vergoedingen vorderen van gestorte bijdragen
of gedane inbrengen.

Art.10 Op de zetel van de vereniging wordt een ledenregister bijgehouden en alle beslissingen
betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden.
De Raad van Bestuur moet alle verplichte gegevens in dit register inschrijven, of wijzigingen
aan deze gegevens aanbrengen binnen de acht dagen nadat hij door het bevoegd orgaan
ervan in kennis is gesteld.
Elk effectief lid kan het ledenregister te allen tijde inzien mits schriftelijke aanvraag acht
dagen op voorhand.
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Art.11 De jaarlijkse bijdrage voor een effectief lid kan niet meer bedragen dan 2.500 euro. Deze
bijdrage wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering bepaald.
Art.12 Het vermogen van de vereniging kan allerhande roerende en onroerende goederen
omvatten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen. Er is geen
andere beperking dan deze vermeld in artikel 16 van de vzw-wet.
Titel III: Algemene Vergadering (AV)
Art.13 De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. De algemene
vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur en vindt minstens éénmaal per
jaar plaats. De Raad van Bestuur stelt de agenda op. Elk voorstel van een effectief lid
ondertekend door zijn voorzitter en/of secretaris moet op de agenda geplaatst worden.
Een buitengewone algemene vergadering moet worden samengeroepen indien één vijfde
van de effectieve leden daar om vraagt. In de schriftelijke of digitale aanvraag, die moet
gericht zijn aan de zetel van de vereniging, moeten de punten die op de agenda gevraagd
worden vermeld zijn.
De uitnodiging, samen met de agenda van de vergadering, dient minstens acht
kalenderdagen vooraf schriftelijk of digitaal aan alle leden van de vereniging verzonden te
worden door de Raad van Bestuur. De uitnodiging vermeldt datum, plaats en uur van de
samenkomst en alle agendapunten die zullen behandeld worden.
Art.14 De AV is samengesteld als volgt:
- de Raad van Bestuur
- maximum twee afgevaardigden per effectief lid dat voldoet aan alle voorwaarden om lid te
zijn conform het Huishoudelijk Reglement.
Ieder effectief lid bezit één stem.
Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. De volmacht
dient schriftelijk te worden gegeven en het effectief lid dat de volmacht krijgt, dient dit
document vóór aanvang van de AV aan de Raad van Bestuur van de vereniging te bezorgen.
Een effectief lid kan maximaal twee andere effectieve leden vertegenwoordigen.
De leden van de Raad van Bestuur hebben geen stemrecht. Zij kunnen een effectief lid niet
vertegenwoordigen.
Art.15 De voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde zit de Algemene Vergadering
voor.
Art.16a Behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering:
- wijziging van de statuten, waaronder verplaatsen van de maatschappelijke zetel
- benoeming en afzetting van leden van de Raad van Bestuur
- jaarlijkse benoeming en afzetting van de rekeningnazichters
- goedkeuring van de rekeningen en begrotingen
- kwijting geven aan de bestuurders en rekeningnazichters
- uitsluiting van leden
- vrijwillige ontbinding van de vereniging
- goedkeuring van de jaarverslagen
- goedkeuring van de ledenbijdrage
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Art.16b Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt vier jaar en kan maximaal twee
keer vernieuwd worden (maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar).
Art.16c Voor alle mandaten binnen de Raad van Bestuur moeten natuurlijke personen minstens 18
jaar oud zijn.
Het aantal beschikbare mandaten wordt minstens 30 kalenderdagen voor de algemene
vergadering schriftelijk meegedeeld aan de effectieve leden. Alle kandidaturen moeten
minstens veertien kalenderdagen voor de algemene vergadering door een effectief lid
worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel.
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
De bestuursfuncties binnen de Raad van Bestuur worden vastgelegd tijdens de eerste raad
van bestuur na de algemene vergadering. Een bestuurder mag eenzelfde bestuursfunctie
uitoefenen voor een maximale aaneengesloten zittingsperiode van acht jaar.
Art 16d Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen wordt er naar gestreefd om in een
periode van vier jaar minimaal drie leden van de Raad van Bestuur te vervangen of toe te
voegen.
Art.17 De AV komt geldig samen indien de gewone meerderheid (de helft plus één) van haar
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen met
gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In geval van staking
der stemmen is het voorstel verworpen. Een geheime stemming is noodzakelijk als één of
meer effectieve leden hierom vraagt of als persoonsgebonden zaken behandeld worden.
Art.18 Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping
en aan de leden werden gestuurd minstens 8 kalenderdagen voor de bijeenkomst en
wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan enkel worden aangenomen met een
tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging
is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een viervijfdemeerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, geldig kan beraadslagen en besluiten,
alsook de wijzigingen aannemen met de tweederdemeerderheid (bij statutenwijziging) of
viervijfdemeerderheid (bij doelwijziging). De tweede vergadering mag niet binnen vijftien
dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Art.19 De notulen met de beslissingen van de vergadering worden binnen de maand ter kennis
gebracht van alle effectieve en toegetreden leden. Ze worden verzameld op de
maatschappelijke zetel. Leden kunnen te allen tijde om inzage verzoeken. Derden kunnen op
gemotiveerde wijze schriftelijk om inzagerecht verzoeken indien zij menen in hun belangen
te zijn geschaad als betrokken partij bij de genomen beslissing.
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Titel IV: Raad van Bestuur
Art.20 De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Hij
heeft alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn
toegewezen.
Art.21 De Raad van Bestuur bestaat uit minimum vijf en maximum dertien door de Algemene
Vergadering benoemde natuurlijke personen.
Art22 De cumulatie van de functie van voorzitter binnen de Raad van Bestuur en directeur van
Skate Vlaanderen is niet toegestaan.
De cumulatie van lid van de Raad van Bestuur en bezoldigd personeelslid is niet toegestaan,
uitgezonderd een tewerkstelling van bepaalde duur met een maximum van 25 dagen binnen
het kalenderjaar.
De cumulatie van lid van de Raad van Bestuur en een functie binnen een multisportfederatie
is niet toegestaan.
Lidmaatschap van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met een arbeidsrelatie binnen een
bedrijf dat een commerciële relatie heeft met Skate Vlaanderen (bijvoorbeeld sponsors).
Lidmaatschap van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met lidmaatschap van een
rechtsprekend orgaan binnen Skate Vlaanderen.
Art.23 De leden van de bestuursorganen die ontslag nemen dienen de maatschappelijke zetel
hiervan schriftelijk of digitaal op de hoogte te brengen. Het mandaat blijft lopen tot de
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Art.24 Een bestuurder die drie maal zonder verontschuldiging afwezig is, wordt door de Raad van
Bestuur of het betrokken bestuursorgaan aan de AV voorgesteld voor uitsluiting.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde - en dit om zwaarwichtige redenen worden ontslagen door de Algemene Vergadering. De uitsluiting van een lid van de Raad van
Bestuur kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een
tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art.25 De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig.
Door 1/5 van de bestuurders kan een vergadering aangevraagd worden. Deze aanvraag moet
gericht worden aan de Raad van Bestuur. De aanvraag moet de punten vermelden die op de
agenda moeten geplaatst worden.
De secretaris-generaal of de door de Raad van Bestuur aangestelde vervanger stuurt alle
bestuurders een schriftelijke uitnodiging minstens acht kalenderdagen vóór de geplande
vergadering.
De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering en de eerste versie van de
agenda.
De eerste versie van de agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Ieder bestuurder kan schriftelijk een punt op de dagorde laten inschrijven. Zijn vraag dient
minstens drie kalenderdagen voor de geplande vergadering op het secretariaat toe te
komen.
Art.26 Alle bestuurders hebben gelijk stemrecht in de Raad van Bestuur. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
De stemming is geheim als het over personen gaat of als een bestuurder daar om vraagt.
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Art.27 De vergadering kan slechts geldig beslissen als de gewone meerderheid der bestuurders
aanwezig is nadat zij geldig zijn opgeroepen voor de vergadering. Indien er geen gewone
meerderheid aanwezig is, roept de voorzitter een nieuwe vergadering samen met dezelfde
agenda. Die vergadering mag niet doorgaan binnen de acht dagen volgend op de eerste
vergadering. De nieuwe vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.
Art.28 De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich niet ten persoonlijke titel verbinden bij het
afsluiten van overeenkomsten voor de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot
het mandaat dat zij hebben gekregen en tot de fouten die zij hebben begaan in de
uitoefening van hun mandaat.
Alle akten die de vereniging belasten dienen door twee leden van de Raad van Bestuur
ondertekend te worden.
Art.29 Binnen Skate Vlaanderen vzw kunnen er geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan
die een eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad
van Bestuur vastgestelde beleid.
Art. 30 De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig
oordeelt.
Art. 31 Van elke vergadering worden notulen gemaakt. De effectieve leden kunnen die inkijken.
Titel V: Dagelijks Bestuur
Art. 32 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter of bij afwezigheid de ondervoorzitter, de
secretaris-generaal en de penningmeester. Het wordt bij gewone meerderheid benoemd
door de Raad van Bestuur. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang
ingetrokken worden door de Raad van Bestuur. Het mandaat neemt automatisch een einde
door overlijden, vrijwillig ontslag of een onbekwaamheidsverklaring van de bestuurder.
De taken die de dagelijks bestuurders waarnemen zijn als volgt bepaald: het stellen van alle
handelingen strikt nodig voor de dagelijkse werking van de vereniging, het stellen van
handelingen met een beperkte of onbestaande invloed op de activiteit en de financiële
toestand van de vereniging en de hoogdringende beslissingen waarvan uitstel schade zou
toebrengen aan de vereniging.
De dagelijkse briefwisseling, de akten van dagelijks bestuur, de ontvangstbewijzen en
kwijting tegenover de overheid moeten enkel de handtekening van de secretaris-generaal of
van zijn door de Raad van Bestuur aangestelde vervanger dragen.
Titel VI: Maatschappelijk boekjaar
Art.33 Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De rekening
van het voorbije dienstjaar wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur ter goedkeuring
voorgelegd aan de gewone AV.
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Titel VII: Ontbinding
Art.34 De vereniging kan slechts ontbonden worden volgens de voorschriften van artikelen 20 en
volgende van de vzw-wet. De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging
enkel uitspreken wanneer het agendapunt van de ontbinding uitdrukkelijk is vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Een ontbinding kan enkel worden aangenomen met een viervijfdemeerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering
minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de
wijzigingen aannemen met de viervijfdemeerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op
de eerste vergadering worden gehouden.
In geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars
aanduiden en zal zij hun machten bepalen.
Bij de ontbinding van de vereniging zal het patrimonium van de vereniging, bij beslissing van
de Algemene Vergadering, overgedragen worden aan een vereniging die gelijkaardige
doelstellingen heeft.
Titel VIII: Overige bepalingen
Art.35 Alle punten niet voorzien in deze statuten worden geregeld door de vzw-wet en de
betreffende wetten en decreten.

Statuten Skate Vlaanderen vzw, goedgekeurd tijdens de
Algemene Vergadering op 15 maart 2019
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