Aronnax vzw
Gecoördineerde statuten

Ondernemingsnummer: 873.698.202
Rechtspersonenregister Mechelen
Titel I: Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Aronnax vzw”.
Alle stukken, uitgaande van de vereniging, moeten deze benaming vermelden.
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaamse gewest en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Mechelen.
Artikel 3
De vereniging heeft tot belangeloos doel het beoefenen en het bevorderen van de watersport in al haar vormen, in het bijzonder de duiksport en heeft als voorwerp alle hiermee verwante activiteiten zoals theoretische en praktische opleidingen
geven, clubduiken en clubreizen organiseren, de belangen van de leden behartigen alsook het inrichten van allerlei sportieve, culturele en sociale manifestaties in verband met het belangeloos doel.
Zij is bevoegd, alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar belangeloos doel nodig heeft, in eigendoms- of andere zakelijke rechten te verwerven.
Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.
Titel II: Leden
Artikel 5
Als lid kan tot de vereniging toetreden, eenieder die zich schriftelijk kandidaat stelt bij de secretaris en door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten. Een lid wordt beschouwd zich jaarlijks automatisch opnieuw kandidaat lid te stellen bij de secretaris.
Er zijn twee soorten leden:
−
“Effectieve leden”, van wie het aantal wettelijk niet minder mag bedragen dan drie. Hun rechten en plichten worden bepaald door de wet, alsook door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
Om effectief lid te worden, telkens voor een periode van 1 jaar, moet men:
1.
Steeds aangenomen worden door de Raad van Bestuur.
2.
De door de Raad van Bestuur bepaalde bijdragen betalen.
3.
Zich gedragen naar alle wettelijke en statutaire vereisten, alsook naar deze die vervat zijn in een door de raad van bestuur uitgevaardigd reglement van inwendige orde.
4.
De meerderjarige leeftijd bereikt hebben.
Al de effectieve leden bezitten de volheid van lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht in de algemene vergadering.
−
“Toegetreden leden” overeenkomstig artikel 2 ter van de vzw-wet, van wie de rechten en plichten bepaald worden door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
Om toegetreden lid te worden moet men:
1.
Voldoen aan de drie eerste bepalingen betreffende de effectieve leden.
2.
Voor minderjarigen: de toelating, schriftelijk te geven door de ouders of voogden van de minderjarige, en door hen aan de secretaris te overhandigen.
De toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen, welke hen door het bestuur worden toegekend. Ze nemen niet deel aan de algemene vergadering.
Artikel 6
Alle leden, zowel effectieve als toegetreden, erkennen bij hun aansluiting te weten dat duiken gevaarlijk kan zijn en aanvaarden door hun lidmaatschap een zeker risico. De leden doen afstand van hun recht om een aansprakelijkheidsvordering
wegens ongevallen in te stellen, ook bij grove fout, tegen Aronnax vzw en haar bestuursleden, lesgevers of organisatoren van clubactiviteiten. De leden behouden evenwel hun recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen in de volgende
gevallen: opzettelijke fouten, ongevallen te wijten aan dronkenschap of drugsmisbruik, ongevallen te wijten aan het niet naleven van de door de vzw opgelegde minimumveiligheidsmaatregelen.
Artikel 7
De jaarlijkse bijdrage ten laste van de leden, zowel van de effectieve als van de toegetreden leden, wordt door de raad van bestuur bepaald, zonder evenwel een bedrag van 500 euro te mogen overschrijden.
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Artikel 8
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag moet per brief of per e-mail aan de Raad van Bestuur ter kennis gebracht worden.
Weigering om de bijdragen te betalen wordt als ontslagneming aangezien.
Tot uitsluiting van een lid, zowel van een gewoon als van een toegetreden lid, kan enkel door de algemene vergadering van de effectieve leden worden besloten met twee derde meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Opgave van redenen is niet vereist.
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde ingeval het lid overlijdt of onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld, en eveneens zodra het lid aan de hierboven onder artikel 5 gestelde voorwaarden niet langer
voldoet.
Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid kunnen nooit aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, noch op teruggave van de gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties.
Titel III: Bestuur
Artikel 9
De vereniging wordt bestuurd door een raad Bestuur van minstens drie effectieve leden van de vereniging. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door hen afzetbaar. Hun mandaat eindigt bovendien door
overlijden, ontslag of afzetting.
Zo het aantal bestuurders door eender welke omstandigheid terugvalt tot twee of minder, dan zullen de overblijvende bestuurders binnen de maand ofwel één of meer nieuwe bestuurder(s) coöpteren welke in functie blijven tot de eerstvolgende algemene
vergadering, ofwel een algemene vergadering bijeenroepen om te voorzien in één of meer nieuwe bestuurder(s). Tot aan de benoeming van deze laatste(n) blijven de bestuurders, wiens ontslag, afzetting of verstrijken van termijn, de benoeming van (een)
nieuwe bestuurder(s) noodzakelijk maakt, in functie.
Een bestuursmandaat duurt 3 jaar. Bij het verstrijken van die termijn zijn de bestuurders uittredend en oefenen hun mandaat verder uit tot de eerstvolgende algemene vergadering. Zij zijn steeds herkiesbaar.
Artikel 10
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen de organisatie, de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van personeel, alsook het uitvaardigen van een intern reglement.
De raad van bestuur is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen, die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Artikel 11
De algemene vergadering zal onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aanduiden, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling, en ondertekent namens de vereniging
alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van derden.
Voor handelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzonder opdrachten vallen, en voor deze, waarvan de waarde 500 euro te boven gaat, is de vereniging slechts gebonden door de handtekening van minstens twee bestuurders.
Voor alle andere handelingen volstaat de handtekening van de bestuurder, onder wiens bevoegdheid die handelingen vallen en nadat hij hiervoor door de raad van bestuur gemachtigd werd.
Artikel 12
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
De besluiten worden genomen indien ten minste de helft der bestuurders aanwezig is, en bij gewone meerderheid der aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris en gehouden in een daartoe bestemd register.
Titel IV – Algemene vergadering
Artikel 13
De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering van de effectieve leden vertegenwoordigt alle leden. Haar besluiten verbinden alle leden, zowel de effectieve als de toegetreden leden.
Zij beraadslaagt en beslist in alle zaken die de vereniging aanbelangen en die niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van de effectieve leden haar bevoegdheden aan de raad van bestuur overdragen, behalve deze, die door art. 4 van de vzw-wet aan de algemene vergadering voorgehouden zijn.
Artikel 14
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist.
Zij moet ook ten minste één maal, binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar bijeengeroepen worden voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook van het beleid van de bestuurders.
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De raad van bestuur is bovendien verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen telkens er ten minste één vijfde van het totaal aantal effectieve leden, zoals dit blijkt uit het laatste ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegde
ledenregister, daarom verzoeken, en wel binnen één maand na het indienen van zulk schriftelijk verzoek bij raad van bestuur.
Al de effectieve leden moeten opgeroepen worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering. Dit gebeurt bij gewone brief, door een aankondiging in het tijdschrift van de vereniging of via e-mail.
De oproeping vermeldt steeds de agenda, de plaats, de dag en het uur van de vergadering.
Artikel 15
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.
Al de effectieve leden beschikken in de vergadering over één stem.
Elk gewoon lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander gewoon lid. Niemand mag méér dan één lastgever vertegenwoordigen.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Over onderwerpen die niet op de agenda staan, kan niet geldig gestemd worden.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste één twintigste van het totaal aantal effectieve leden, zoals dit blijkt uit het laatste ter bevoegde griffie neergelegde ledenregister, moet op de agenda geplaatst worden.
Artikel 16
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige effectieve leden, hoe groot het aantal aanwezigen ook weze, behalve ingeval van statutenwijziging en de ontbinding van de vereniging.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
Voor statutenwijziging en de ontbinding van de vereniging is evenwel de aanwezigheid van twee derden van de effectieve leden vereist. Indien dit quorum niet bereikt wordt, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan
beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Die tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.
Een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vereniging kunnen enkel aangenomen worden met een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden; elke andere statutenwijziging vereist
een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 17
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ten zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
Afschriften of uittreksel worden door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris ondertekend.
Artikel 26 novies van de vzw-wet vereist dat de raad van bestuur binnen één maand na de algemene vergadering een afschrift van de notulen neerlegt ter griffie van de bevoegde rechtbank, samen met het geactualiseerde ledenregister en de
jaarrekening.
Bestuurswijzigingen, statutenwijzigingen en beslissingen over ontbinding en vereffening moeten via zelfde griffie bij uittreksel bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Titel V – Rekeningen en begroting
Artikel 18
Het boekjaar van de verenging stemt overeen met het kalenderjaar.
Na elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en de balans opgesteld, alsmede de begroting voor het volgende jaar.
Zij worden binnen de zes maand na de afsluiting aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet bij wijze van dividenden aan de leden uitgekeerd worden.
De rekeningen en de begroting worden ten minste vijftien dagen vóór de jaarvergadering ter kennis gebracht aan de effectieve leden, die dan inzage kunnen vorderen, doch zonder verplaatsing, van al de bescheiden waarop deze rekeningen en
begroting gesteund zijn.
De algemene vergadering van het vorige jaar kan één of meer rekeningtoezichters voor de rekeningen aanstellen, die dan verslag uitbrengen op deze jaarvergadering.
De jaarrekening wordt door de raad van bestuur binnen één maand na deze jaarvergadering ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegd.
Titel VI - Ontbinding en vereffening
Artikel 19
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zoverre het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 16 van onderhavige statuten, ofwel door een gerechtelijke beslissing.
Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de gevoegde rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van de tegeldemaking der goederen en van
de vereffening der schulden vastgesteld.
Artikel 20
Ingeval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan een vereniging met een belangenloze doelstelling, namelijk aan een vereniging zonder winstoogmerk.
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Artikel 21
Voor alles waarin in onderhavige statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s, met inbegrip van alle latere wetswijzigingen.
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