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Bredense Bruinvissen VZW 

Aangesloten bij: 

De volgende personen: 
1) Pol De Smet, Stroombanklaan 33, 8400 Oostende, bediende; 
2) Patrick Goossens, Koopvaardijstraat 25, 8400 Oostende, dekorateur; 
3) Luc Bossuyt, Francis Verestraat 61, 8400 Oostende, beroepsmilitair 
zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een 
vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 
1921, onder de hierna volgende voorwaarden. 
 
 

Statuten 
 

Hoofdstuk 1: Naam – Zetel – Doel – Duur 
 

Artikel 1  
 
De vereniging draagt de benaming “Bredense Bruinvissen”, en heeft het 
ondernemingsnummer 0464.961.481 met haar zetel  in 8450  Bredene,  
Populierenlaan 16. Zij behoort tot het gerechtelijke arrondissement Brugge afdeling 
Oostende. 
 
De stichtingsvergadering heeft plaats gehad op 18 augustus 1998 en is verschenen 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 14 januari 1999 onder het nummer 
413/99. 
 
In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van 
de afkorting BBV vzw . 
 

Artikel 2 
 
De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de watersport, in een geest van 
liefhebberij zowel op het competitieve als op het recreatieve vlak. Ook activiteiten 
buiten de watersport om de teamgeest te verbeteren. 
 
Zij heeft de volgende activiteiten: Watergewenning, zwemles, zwemschool, 
competitief zwemmen, recreatief zwemmen, aquafitness. 
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Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, 
enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel 
waarvoor zij werd opgericht. 
 

Artikel 3 
 
De vereniging kan zich aansluiten bij landelijke of nationale verenigingen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. 
 

 

Artikel 4 
 
De duur van de vereniging is onbeperkt. 
 
De vereniging wordt automatisch ontbonden, indien het aantal leden kleiner wordt 
dan drie. 
 

Hoofdstuk 2: Leden 
 

Artikel 5  
 
Het aantal effectieve leden is onbeperkt. Rechtspersonen mogen eveneens 
aanvaard worden als lid van de vereniging. 
 
Minimum aantal leden is drie. 
 

Artikel 6  
 
Het onderscheid tussen de soorten leden en hun voorwaarden, zullen bepaald 
worden door de Raad van Bestuur, en vermeld worden in het huishoudelijk 
reglement. 
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Soorten leden: 
1. Effectieve leden 
2. Toegetreden leden 

 

 
 
 

Artikel 7  
 
Men verwerft het lidmaatschap, na een schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad 
van Bestuur, na het voordragen door tenminste twee effectieve leden, en na 
aanvaarding door de Raad van Bestuur, na betaling van de bijdrage, en na voldaan 
te hebben aan alle administratieve verplichtingen. 

 

Artikel 8  
 
Elk effectief lid kan op elk ogenblik uit de vereniging treden, door schriftelijke 
mededeling aan de Raad van Bestuur.  Dit ontslag gaat echter pas in nadat het lid 
aan al zijn verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan. De Raad van 
Bestuur beslist. 
 
Elk effectief lid dat zijn bijdrage niet betaalt vóór 31 december van het lopend 
boekjaar, is ontslagnemend. 
 
De Raad van Bestuur zal het voorstel over de uitsluiting van een effectief lid 
overmaken aan de Algemene Vergadering waar het lid in kwestie in zijn verdediging 
zal gehoord worden.  Hij/zij wordt per aangetekend schrijven uitgenodigd naar de 
Algemene Vergadering.  
 

Artikel 9  
 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen aanspraak op 
de bezittingen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen 
vorderen. 
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Hoofdstuk 3: Bijdragen 
 

Artikel 10 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de bijdrage van de effectieve leden. 
 
Deze bijdrage mag de 100 euro niet overschrijden. 
 

Hoofdstuk 4: Inkomsten 
 

Artikel 11 
 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: giften, legaten, toelagen, diverse 
tussenkomsten die haar kunnen te deel vallen, bijdragen van de effectieve- en 
toegetreden leden, onder welke vorm ook, kunnen verkregen worden van leden of 
van derden als vergoeding voor geleverde diensten. 
 

 Hoofdstuk 5: Algemene vergadering 
 

Artikel 12 
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt 
voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. 
 
Indien én voorzitter én ondervoorzitter afwezig zijn, wordt het voorzitterschap 
waargenomen door het effectieve lid met de hoogste leeftijd. 
 

Artikel 13 
 
De Algemene Vergadering wordt minstens één maal per jaar bijeengeroepen. 
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Artikel 14 
 
Bijeenroeping van de Algemene Vergadering gebeurt door de Raad van Bestuur via 
een schriftelijke uitnodiging of bij hoogdringendheid elke andere wijze, minstens acht 
dagen voor de vergadering, met vermelding van de agenda, ondertekend door of 
namens de voorzitter, of twee bestuursleden. 
 
Een Algemene Vergadering moet door de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden, 
indien een vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt of zo de Raad van Bestuur 
van oordeel is dat het belang van de vereniging dat vereist. 
 

 

Artikel 15 
 
Volgens de vzw-wet van 2 mei 2002 art.4, is een besluit van de Algemene 
Vergadering vereist voor: 
 
1° de wijziging van de statuten; 
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen, het bepalen van hun 
     bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
4° de kwijting aan de bestuurders; 
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
6° de ontbinding van de vereniging; 
7° de uitsluiting van een lid; 
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 

Artikel 16 
 
De agenda van de Algemene Vergadering bevat minstens: 
 
- Goedkeuring van begroting en rekeningen 
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- Verslag van de werking 
 

Artikel 17 
 
Alle effectieve leden beschikken over één stem op de Algemene Vergadering. 
Het stemmen per volmacht is toegestaan met maximum van één volmacht per lid. 

 

Artikel 18 
 
Tot wijziging van de statuten, vrijwillige ontbinding, kan slechts worden besloten 
indien de wijziging op de oproeping is vermeld, en indien tweederden van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Hier wordt geldig beslist met tweederde 
meerderheid. Onthoudingen worden daarbij niet als een stem beschouwd. 
 
 
Wordt het vereiste aantal aanwezigen niet bereikt, dan kan een tweede vergadering 
worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal 
aanwezige leden.  Hier wordt geldig beslist met tweederde meerderheid, doch deze 
beslissing moet bekrachtigd worden door de Burgerlijke Rechtbank. Onthoudingen 
worden daarbij niet als een stem beschouwd. Deze tweede vergadering kan 
onmiddellijk worden samengeroepen en ten vroegste worden gehouden 14 dagen na 
de eerste vergadering. 
 
Een wijziging van het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan 
alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Voor het uitsluiten van een lid is een tweederde meerderheid vereist, ongeacht het 
aantal aanwezigen. Onthoudingen worden daarbij niet als een stem beschouwd. 
 
 

Artikel 19 
 
In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend 
wanneer de stemming niet geheim is. 
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Wanneer de stemming geheim is of wanneer de voorzitter zich onthoudt, is het 
voorstel bij staking van stemmen verworpen. 
 
De notulen vermelden in alle gevallen uitdrukkelijk wanneer er een stemming is 
geweest en de uitslag van deze stemming. 

Artikel 20 
 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een speciaal 
register en ondertekend door Voorzitter en Secretaris. Een kopie wordt overhandigd 
aan elk lid en aan belanghebbende derden. 
 
 

Hoofdstuk 6: Raad van Bestuur 
 

Artikel 21 
 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die uit minimum drie leden 
bestaat, en benoemd worden door de Algemene Vergadering. Als er echter maar 
drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts 
twee leden. 
 
De functies zijn:  een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris,  

een penningmeester en bestuurders  
 
Zo nodig mag een lid van de Raad van Bestuur meerdere functies waarnemen.  
De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

 

Artikel 22 
 
Een mandaat van bestuurder loopt over 2 jaar. 
 
Jaarlijks is de helft van de Raad van Bestuur uittredend, kiesbaar en/of herkiesbaar. 
De procedure voor de verkiezing wordt vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 
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Artikel 23 
 
De Raad van Bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de wet niet 
nadrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden (cfr. Art.15). 
 
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit. 
 
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. In geval er geen consensus is over de 
vertegenwoordiging, zijn de gemachtigden bevoegd (cfr. Art. 26). 
 

Artikel 24 
 
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid 
door de ondervoorzitter. 
 
Indien én voorzitter én ondervoorzitter afwezig zijn, wordt het voorzitterschap 
waargenomen door het Bestuurslid met de hoogste leeftijd. 
 
De Raad van Bestuur beraadslaagt geldig indien de helft van het aantal leden 
aanwezig is. Elk bestuurslid beschikt over één stem. 
Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een volgende vergadering bijeen geroepen 
worden. Dit kan herhaald worden totdat aan deze voorwaarde is voldaan. 
 
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen. 
 
Onthoudingen worden daarbij niet als een stem beschouwd. Bij staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter doorslaggevend doch rekening houdende met de 
bepalingen die gelden bij stemmingen in de algemene vergadering en vermeld in 
artikel 19. 
 
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in een speciaal 
register en ondertekend door Voorzitter en Secretaris. 
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Artikel 25 
 
De Raad van Bestuur meldt aan de Algemene Vergadering alle wijzigingen aan het 
huishoudelijke reglement. 
 
 

Artikel 26 
 
De Raad van Bestuur kan aan minstens twee van zijn leden een speciale machtiging 
en het recht om te tekenen in de naam van de vereniging, verlenen. 
 
Deze leden worden aangeduid als de gemachtigden. 
 
Behoudens deze speciale machtiging van de Raad van Bestuur, worden alle akten, 
die de vereniging verbinden, geldig ondertekend door de voorzitter en een 
bestuurslid, na goedkeuring door de Raad van Bestuur. 
 

Hoofdstuk 7: Begrotingen en rekeningen 
 

Artikel 27 
 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
 
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 
 
De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering geldt als 
ontlasting van de bestuursleden. 
 

Hoofdstuk 8: Ontbinding – Vereffening 

Artikel 28 
 
Het vermogen van de vereniging zal na ontbinding toegewezen worden aan een 
werk waarvan het sociale doel het best overeenkomt met het doel van de vereniging. 
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De Algemene Vergadering beslist over de toewijzing van het vermogen. 
 

Artikel 29 
 
Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van 
de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, 
 van toepassing. 
 

Hoofdstuk 9: Slotbepaling 
 

Artikel 30 
 
Indien een wijziging aan een reglement, aanvaard door de Algemene Vergadering, 
een tegenstrijdigheid zou inhouden of veroorzaken met andere artikelen, wordt de 
Raad van Bestuur belast met het wegwerken van deze tegenstrijdigheden. 
 
Deze statuten zijn herwerkt naar de nieuwe vzw-wet van 2 mei 2002, en vervangen 
alle vorige statuten. 
 
 
Deze statuten zijn goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Vergadering  
van 20 mei 2015, met eenparigheid van stemmen.  
 
 
 
Clement Simoen        Carine Decouter 
Voorzitter          Secretaris 
 


