Adventure Diving vzw
H. Theresialaan 79, bus 3
1700 Dilbeek

NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering van ……………………………………………… heeft in haar zitting besloten nieuwe
statuten aan te nemen als volgt:

HOOFDSTUK I – Naam, zetel, doel en duur
Art. 1
De vereniging draagt de naam “Adventure Diving”. Deze naam moet steeds door de woorden
“vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” worden voorafgegaan of gevolgd.

Art. 2
De vereniging is gevestigd te H. Theresialaan 79, bus 3, te 1700 Dilbeek. De vereniging ressorteert
onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3
De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de culturele en sportieve ontwikkeling van haar leden,
de ontspanning van haar leden, het bevorderen van alle menselijke contacten en de bevordering van
de lichamelijke conditie door het beoefenen van alle watersporten in de ruimste betekenis van het
woord. In het doel wordt uitdrukkelijk opgenomen het aanleren, beoefenen en ontwikkelen van de
duiksport in de ruimste betekenis van het woord. De vereniging mag alle roerende en onroerende
goederen bezitten die nodig zijn om haar doel te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in en
samenwerken met alle ondernemingen die voor haar doel nuttig kunnen zijn. Daarnaast kan de
vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van het voormelde doel. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de
vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II – Leden
Art. 5. De vereniging is samengesteld uit werkende leden en toegetreden leden.
Art. 6. De werkende leden dragen door hun bijzondere bevoegdheid of bedrijvigheid rechtstreeks bij
tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Hun aantal is onbeperkt, zij moeten minstens
met tien zijn. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden en niet aan de toegetreden leden.

Iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard kan als
werkend lid toetreden. Verzoeken om toe te treden als werkend lid dienen via brief of mail te

richten aan de raad van bestuur te worden gericht. Enkel toegetreden leden – zie art. 7 – kunnen
werkend lid worden. Zij dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. De raad van bestuur beslist over het al of
niet toelaten van een nieuw werkend lid uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt
en geeft hierover per brief of mail bericht aan de verzoeker. Enkel indien hij de toetreding van een lid
weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat voor de
kandidaat werkende leden beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep
moet per brief of mail worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de
kennisgeving van de weigering.
Art. 7. Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, binnen de door de raad van bestuur
vastgelegde procedure, iedere natuurlijke persoon die daartoe de wens uit en het door de raad van
bestuur vastgestelde lidgeld betaalt. Toegetreden leden dragen alleen moreel en financieel bij. Zij
hebben slechts de rechten en plichten hen toegekend door deze statuten. De statutaire bepalingen
dienaangaande kunnen gewijzigd worden zonder inspraak van de toegetreden leden.
Artikel 8. Elk werkend lid kan ten allen tijde ontslag als nemen als werkend lid uit de vereniging mits
het opsturen van een brief of mail aan de raad van bestuur.
Een werkend lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een
meerderheid van twee derden van de stemmen. Toegetreden leden worden uitgesloten door de raad
van bestuur, zonder dat deze zijn beslissing moet motiveren.
Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon. Voor
toegetreden leden eindigt het lidmaatschap automatisch indien ze de bijdrage niet tijdig betalen of
door overlijden. De termijnen waarbinnen de bijdrage betaald moeten zijn, worden vermeld in het
huishoudelijk reglement.
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane
inbrengen.

HOOFDSTUK III. — Raad van bestuur
Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum 4 bestuurders. De
bestuurders handelen als een college. De leden worden door de algemene vergadering benoemd
voor een periode van drie jaar. Zij zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar. De raad
duidt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aan.
Art. 10.
a) De raad van bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen en wordt samengeroepen door
de voorzitter, of in geval van verhindering de secretaris, of door minstens één derde van de
raad. Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere
bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig is; wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal
aanwezigen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt,
doorslaggevend.
c) De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon-of videoconferentie. In uitzonderlijke
gevallen kunnen de besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders na raadpleging per brief of via digitale communicatie. De beslissing wordt dan in
een eerstvolgende vergadering genotuleerd. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden
voor de vaststelling van de jaarrekening.
d) Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de
secretaris of voorzitter en opgenomen in een daartoe bestemd register.
Art. 11. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of de
statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur stelt
een huishoudelijk reglement voor. De algemene vergadering beslist over het voorgestelde
huishoudelijk reglement en desgevallende wijzigingen.
Art. 12.
a) Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden,
moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
b) De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, alsook voor daden van
dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, een gedelegeerdbestuurder of aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid
van de vereniging.
De duur voor deze bevoegdheidsdelegatie mag niet langer zijn dan drie jaar en het mandaat
kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur.
Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging
in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
persoon, belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit
onder hen moet leveren.

HOOFDSTUK IV. — Algemene vergadering
Art. 13. De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden en wordt voorgezeten door
de voorzitter van de raad van bestuur. Toegetreden leden kunnen de algemene vergadering
bijwonen, doch hebben geen stemrecht.
Art. 14. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
a. het goedkeuren en wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
c. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
g. het uitsluiten van een werkend lid;
h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en
i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.
Art. 15. De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar, ten laatste op 30 juni, en zo
dikwijls als de raad van bestuur dat voor de goede werking nodig acht, alsook op schriftelijke
aanvraag van minstens één vijfde van de werkende leden.
Art. 16. Al de leden worden minstens acht kalenderdagen voor de algemene vergadering bij gewone
brief of via mail uitgenodigd. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris.
Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering alsook de agenda. De werkende leden
kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Zij hebben allen gelijkwaardig
stemrecht. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de
secretaris of voorzitter en opgenomen in een daartoe bestemd register.
Art. 17. In de algemene vergadering mogen er beslissingen genomen worden in verband met punten
welke niet op de agenda voorkomen, mits de eenparige instemming van de aanwezige bestuurders.
Hierop vormen echter een uitzondering de beslissingen die betrekking hebben op de uitsluiting van
een lid, de ontbinding, de rekeningen en begroting of de statutenwijzigingen. De algemene
vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. In gewone gevallen worden de
besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde werkende
leden. In geval van uitsluiting van een werkend lid, wijziging van de statuten of van ontbinding van de
vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. De voorzitter heeft een
doorslaggevende stem indien de stemming onbeslist eindigt.
Art. 18. Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de
notulen van de algemene vergadering te vragen.
Alle werkende leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de werkende leden
raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van
bestuur en evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

HOOFDSTUK V. — Ontbinding, vereffening
Art. 19. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen
aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de
ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
HOOFDSTUK VI. — Diverse bepalingen
Art. 20. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Art. 21. Voor alle aangelegenheden niet voorzien in deze statuten zullen de leden zich beroepen op
de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en het huishoudelijk reglement.
De teksten van deze statuten die strijdig zouden zijn met de gebiedende bepalingen van deze wet
zullen als niet geschreven aanzien worden.

