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Naam :    Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme 
Rechtsvorm :   Vereniging zonder winstoogmerk 
Zetel :    Jacob Van Arteveldelaan, 3 te 9940 Ertvelde 
Ondernemingsnummer : 414 543 059 
Onderwerp :   GECOÖRDINEERDE STATUTEN van AS RIEME 
 
Bij beslissing van de algemene vergadering, in datum van 21 mei 2015, beraadslagende 
overeenkomstig de voorschriften van artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, werden de statuten van de vereniging als volgt gewijzigd en 
gecoördineerd : 
 
TITEL I : Rechtsvorm, benaming, zetel, duur, doel 
 
Artikel 1 Rechtsvorm 
De vereniging welke bestaat sedert 25 juli 1943 en aangesloten bij de Koninklijke Belgische 
Atletiekbond (hierna K.B.A.B. genoemd) sedert 1944, werd een juridische persoonlijkheid gegeven 
onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genoemd) bij het publiceren van 
de statuten in het BS van 31 oktober 1974, onder het nummer 7514/74. 
 
Artikel 2  Naam 
De vzw draagt de naam “Koninklijke Atletiekclub Amicale Sportive Rieme” afgekort tot “AS 
RIEME”. 
 
Artikel 3  Zetel 
De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd in de gemeente Evergem, Jacob Van Arteveldelaan, 
3 te 9940 Ertvelde. 
Bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering kan hij worden overgeplaatst naar om het 
even welke andere gemeente in het gerechtelijk arrondissement Gent. 

 
Artikel 4  Duur 
De vzw is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan evenwel te allen tijde ontbonden worden. 
 Van zodra er minder dan vijf werkende leden zijn, is de vereniging van rechtswege ontbonden.  
 
Artikel 5  Doel en activiteiten 
De vzw heeft tot doel : 
De bevordering van de sport in het algemeen en de atletieksport in het bijzonder ; 
Het aanmoedigen van onze sport door het inrichten van wedstrijden en sportdemonstraties ; 
Zij zal daarbij alle daden kunnen stellen welke betrekking hebben op hoger vermeld doel of dit in de 
hand kunnen werken ; 
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomende 
commerciële en winstgevende activiteiten van wat wettelijk is toegestaan en waarvan alle opbrengsten 
echter zullen gebruikt worden voor de verwezenlijking van de ideële en niet-winstgevende 
doelstellingen ; 
De werking van de vzw wordt nader bepaald door één of meerdere reglementen welke door de Raad 
van Bestuur vastgesteld worden en bindend zijn voor alle leden. 
 
TITEL II - Leden,  bijdrage 
 
Artikel 6  Soorten leden 
De vzw heeft werkende en toegetreden leden. 
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Werkende leden, die de volheid van het lidmaatschap bezitten, met inbegrip van het stemrecht op de 
Algemene Vergadering. De wettelijke bepalingen zijn enkel op de werkende leden toepasbaar. Het 
aantal werkende leden is onbeperkt maar moet minstens vijf bedragen.  
Toegetreden leden, waarvan het aantal onbeperkt is en die door de het Dagelijks Bestuur aanvaard 
worden. De rechten en de plichten van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk 
reglement. 
De toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage volgens de groep waartoe ze ingedeeld zijn. 
Door het betalen van deze bijdrage kunnen zij deelnemen aan de trainingen en activiteiten van de groep 
waartoe ze behoren, volgens de bepalingen in het huishoudelijk reglement. De rechten en 
verplichtingen van de toegetreden leden worden in een huishoudelijk reglement opgenomen. 
Het lidmaatschap houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vzw, de Vlaamse Atletiekliga (hierna V.A.L. genoemd) en de K.B.A.B. in.  
Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden. 
 
Artikel 7  Voorwaarden 
De kandidaat werkende leden richten hun kandidaatstelling aan de Raad van Bestuur. Om werkend lid 
te kunnen worden moet het kandidaat-lid voorgedragen worden door twee leden van de Raad van 
Bestuur. 
De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende 
vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet 
gemotiveerd worden. 
 
Artikel 8  Bijdrage 
Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum € 500. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het 
begin van het boekjaar op basis van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 
2010. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. 
De Algemene Vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de Raad van 
Bestuur, het lidgeld. 
Gestorte bedragen worden niet terugbetaald. 
 
Artikel 9  Ontslag 
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden, mits hij een maand vooraf daarvan de Raad van 
Bestuur schriftelijk verwittigt. Het ontslag gaat in één maand (30 dagen) na de kennisgeving ervan. In 
alle gevallen zijn de reglementen van de V.A.L. en de K.B.A.B. van toepassing. 
 
Artikel 10  Beëindiging van het lidmaatschap 
De uitsluiting van een werkend lid kan enkel door de Algemene Vergadering en met meerderheid van 
tweederde van de stemmen uitgesproken worden. De uitsluiting van toegetreden leden is een 
bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur, die dit uitspreekt met een gewone meerderheid van stemmen. 
Uitsluiting kan tijdelijk of definitief zijn. 
 
Artikel 11  Rechten 
Geen enkel werkend of toetredend lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van 
de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te 
allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat reden dan ook, bij 
ontbinding van de vzw, enz. 
 
TITEL III - De Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur 
 
Artikel 12  Samenstelling 
Het bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum 
vijf personen die werkende leden zijn. Binnen die Raad van Bestuur kiest de Algemene Vergadering 



Blz 3 van 6 

een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een clubcoördinator, die samen het Dagelijks 
Bestuur vormen. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, 
postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. 
 
Artikel 13  Voorwaarden 
De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum veertien dagen voor de datum van de 
Algemene Vergadering te richten aan de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 14  Benoeming, ontslag 
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Hun opdracht en taken 
worden verduidelijkt in het huishoudelijk reglement. De bestuurders worden benoemd door de 
Algemene Vergadering voor onbepaalde tijd. 
De bestuurders zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar, indien dit wordt 
uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen. 
Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in 
zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode. Intussen kan de Raad van Bestuur onder zich 
een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt. Indien door vrijwillig 
ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het 
wettelijk minimum, blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. 
 
Artikel 15  Vergaderingen, beraadslaging, beslissing 
De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, per gewone 
brief of per e-mail. Een oproep voor een vergadering dient minimaal vijf kalenderdagen voor aanvang 
van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van 
bestuursleden binnen maximaal tien kalenderdagen dient te worden belegd. De oproeping bevat ook de 
agenda van de vergadering. 
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de stemgerechtigde 
bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij 
staking van de stemmen worden deze van de voorzitter, secretaris en penningmeester genomen. Er mag 
niet gestemd worden bij volmacht. 
 
Artikel 16  Bevoegdheden 
De Raad van Bestuur heeft tot taak de vzw te beheren en alle maatregelen te nemen om er de goede 
werking van te verzekeren. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid inzake bestuur en beheer van 
de materiële en morele belangen van de vereniging en voor de verwezenlijking van haar doel. 
Al wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de Algemene Vergadering is 
voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 
Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en waarvan de waarde 1500 euro te boven 
gaat, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van twee bestuurders. Voor andere 
handelingen kan de handtekening van een gevolmachtigd bestuurder volstaan. 
De Raad van Bestuur vaardigt richtlijnen uit die hij nodig acht en nuttig beoordeelt. 
 
Artikel 17  Vertegenwoordiging 
Bestuurders die namens de vzw optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig 
besluit of van enige machtiging. 
De vzw wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen. 
De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de 
vzw aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende 
volmacht. 
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Artikel 18  Verantwoordelijkheden 
De bestuurders gaan, met betrekking tot de verbintenissen van de vzw, geen enkele persoonlijke 
verbintenis aan. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitoefening van het mandaat dat zij 
gekregen hebben en tot de fouten van hun bestuur. 
 
TITEL IV - De Algemene Vergadering 
 
Artikel 19  Samenstelling 
De regelmatig bijeengekomen Algemene Vergadering vertegenwoordigt al de werkende leden.. Een 
werkend lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Eén lid kan maximaal twee 
stemmen uitbrengen. 
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter of de oudste van de bestuurders.  
 
Artikel 20  Bevoegdheden 
1. De uitsluiting van werkende leden van de vzw ; 
2. De vastlegging van de jaarlijkse ledenbijdrage ; 
3. De benoeming en ontslaan van bestuurders ; 
4. De jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekeningen en van de begroting; 
5. De kwijting geven aan de bestuurders ; 
6. De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement ; 
7. De ontbinding van de vzw en de bestemming van het actief saldo van de rekeningen ; 
8. De uitoefening van alle machten die haar door de wet of door de statuten zijn toegekend. 
 
Artikel 21  Vergaderingen 
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur als het doel of 
het belang van de vereniging zulks vereist. De Algemene Vergadering komt minstens één maal per 
jaar, op uitnodiging van de Raad van Bestuur, samen in het eerste semester van het jaar.  
Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 
samengeroepen op verzoek van één vijfde van de werkende leden en wel binnen een maand (30 dagen) 
na het indienen van zulk verzoek bij de Raad van Bestuur. 
De uitnodiging wordt twintig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering 
naar alle werkende leden per e-mail verstuurd of per gewone brief voor die leden die er uitdrukkelijk 
om verzoeken.  
De oproeping bevat de agendapunten. Na de publicatie van de dagorde kunnen punten worden 
toegevoegd mits akkoord van tweederde van de aanwezige werkende leden. 
De vergaderingen gaan door op plaats, dag en uur vermeld in de oproeping. 
 
Artikel 22  Quorum en stemming 
De beslissingen van de Algemene Vergadering binden uitdrukkelijk alle leden, evenzeer de leden die 
niet aanwezig zijn, niet deelnemen aan een stemming of als minderheid tegen stemmen. 
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigende 
leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Betreffende de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging gelden de regels voorzien 
in artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921. De wijziging van de statuten vereist een 
beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van tweederde van de aanwezige of 
vertegenwoordigende leden. 
 
Artikel 23  Inzagerecht 
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De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in notulen, dewelke ten 
maatschappelijke zetel bewaard worden, waar alle leden er kennis kunnen van nemen. 
De uittreksels en afschriften van de notulen, die voor het gerecht of elders dienen voorgelegd, worden 
door de voorzitter of door twee bestuurders getekend. 
 
TITEL V - Verantwoordelijkheid van de vzw 
 
Artikel 24 
Geen enkele inlichting verstrekt door de vzw in het raam van de uitvoering van het gemeenschappelijk 
doel is bindend, wanneer zij niet schriftelijk afgeleverd wordt en ondertekend is door een bestuurder. 
 
TITEL VI - Begroting en rekeningen 
 
Artikel 25   Boekjaar 
Het maatschappelijk jaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
 
Artikel 26  Goedkeuring 
De Raad van Bestuur legt jaarlijks de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting voor het nieuwe 
boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 
 
TITEL VII – Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 27 
De Algemene Vergadering stelt een huishoudelijk reglement op, dat geen bepalingen mag bevatten 
strijdig met deze statuten. 
 
TITEL VIII - Ontbinding, vereffening 
 
Artikel 28 
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derden van de leden op de Algemene 
Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een viervijfden meerderheid akkoord 
is om de vzw vrijwillig te ontbinden. 
Zijn geen tweederde van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden maar mits een tweederde meerderheid wordt akkoord 
gevonden om de vzw vrijwillig te ontbinden. 
In geval van vrijwillige ontbinding regelt de Algemene Vergadering ter gelijkertijd de wijze van 
vereffenen, duidt de vereffenaar(s) aan en stelt hun bevoegdheden vast. 
 
Artikel 29  Bestemming actief saldo 
In geval van ontbinding beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het actief saldo van 
de rekeningen, na terugbetaling der creditsaldo’s der individuele rekeningen en van alle schulden. 
 
TITEL  IX – Varia 
 
Artikel 30 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk door deze statuten voorzien wordt of in de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 
mei 2002, 16 januari 2003 en 22 december 2003, toepasselijk. 
Alle gevallen, niet voorzien door de statuten of het huishoudelijk reglement, worden geldig en 
voorlopig beslecht door de Raad van Bestuur tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. 
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Artikel 31 
Alle voorschriften van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn of worden met de vzw-wet, dienen 
ongeldig te worden beschouwd zonder dat daarom onderhavige akte als nietig dient te worden aanzien. 
 
Goedgekeurd in de Algemene Vergadering te Ertvelde dd 21 mei 2015 
 
 
 
Dauwels Gabriël, secretaris       Van Hijfte Eric, voorzitter  


