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STATUTEN GEZINSSPORT VLAANDEREN vzw
Gecoördineerde tekst na statutenwijziging,
goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering
van 19/10/2017

TITEL I. - Benaming, doel, zetel
Art. 1. De vereniging heeft als naam GEZINSSPORT VLAANDEREN V.Z.W., is gevestigd
te 1050 Brussel, Troonstraat 125 en heeft haar zetel in het gerechtelijk arrondissement
Brussel.
Art. 2. Gezinssport Vlaanderen vzw is een zelfstandige pluralistische sportfederatie opgericht
door de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen vzw, thans Gezinsbond vzw. Zij stelt zich tot
doel elk gezin en elk lid van het gezin in het bijzonder, van baby tot senior, een zinvolle
vrijetijdsbesteding aan te bieden, in de vorm van een gezonde en recreatieve sportbeoefening.
Gezinssport Vlaanderen vzw streeft er naar mogelijkheden te scheppen om gekende en
minder gekende sporten aan te bieden en te beoefenen in recreatief verband.
De organisatie van buitenlandse sportkampen kadert in deze sportieve doelstelling van de
vereniging: deze sportkampen zijn noodzakelijk om de hierboven vermelde hoofddoelstelling
te verwezenlijken. Buitenlandse sportkampen worden uitsluitend georganiseerd voor de
aangesloten leden van de vzw’s Gezinssport Vlaanderen en Gezinsbond.
Art. 3. De vereniging fungeert als sportfederatie overeenkomstig het decreet van 10 juni 2016
houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (BS 11 juli 2016).
Art. 4. De vereniging treedt op als federatie van de bij haar aangesloten sportclubs.
Aangesloten clubs zonder eigen rechtspersoonlijkheid vallen onder de vzw Gezinssport
Vlaanderen voor zover zij aan de voorwaarden in het huishoudelijk reglement voldoen. Zij
organiseren autonoom hun activiteiten en blijven hiervoor volledig verantwoordelijk, ook
financieel.
In de verzekeringspolis, afgesloten door Gezinssport Vlaanderen conform het decreet van 10
juni 2016 (BS 11/07/2016) en de vrijwilligerswetgeving – wet van 3 juli 2005 (BS
29/8/2005), is dekking voorzien voor schade berokkend door bestuursleden, monitoren en
vrijwilligers aangesloten bij een sportclub zonder eigen rechtspersoonlijkheid (feitelijke
vereniging).
Art. 5. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.
TITEL II. - De leden.
Art. 6. De leden van de vereniging zonder winstoogmerk (hierna genoemd de vzw-leden) zijn
de leden van de algemene vergadering. Dit zijn de werkende leden. De vzw telt minimum
negen vzw-leden.
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Aangesloten leden zijn al degenen aan wie een geldig lidmaatschap van Gezinssport
Vlaanderen vzw werd toegekend. Aangesloten leden dienen te voldoen aan hun
bijdrageverplichting en genieten in ruil hiervoor van de dienstverlening van Gezinssport
Vlaanderen vzw.
Art. 7. Elk van de hierboven vermelde leden die ontslag neemt of uitgesloten wordt, kan geen
aanspraak maken op het maatschappelijk bezit.
TITEL III. - De algemene vergadering
Art. 8. De algemene vergadering wordt conform het huishoudelijk reglement samengesteld uit
rechtstreeks verkozenen en gecoöpteerden.
Elk lid van de algemene vergadering kan maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen.
Een volmacht kan enkel schriftelijk worden gegeven.
Art. 9. Op voorstel van de raad van bestuur wordt minstens tweemaal per jaar een algemene
vergadering gehouden. De algemene vergadering komt samen op verzoek van haar voorzitter
of van minstens één vijfde van haar leden die hem daarom schriftelijk verzoeken.
Binnen de zes maanden na het sluiten van het boekjaar, dient een algemene vergadering
gewijd te worden aan het jaarverslag van de vereniging en de rekeningen van het
voorafgaande jaar, om ontlasting te verlenen over de rekeningen en balansen.
Vóór het einde van het kalenderjaar dient een algemene vergadering gewijd te worden aan
het opstellen en goedkeuren van de begrotingen voor het volgend kalenderjaar.
Art. 10. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vzw-leden, tenzij in de
gevallen waar de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement in een andere regeling
voorzien. De voorzitter beslist bij staking van stemmen.
Alle beslissingen genomen tijdens een vergadering waarbij de helft van de vzw-leden niet
aanwezig of vertegenwoordigd was, dienen op de volgende vergadering aan een tweede
stemming onderworpen te worden, wanneer minstens vier vzw-leden een schriftelijk verzoek
daartoe indienen binnen de veertien kalenderdagen na het verzenden van het verslag. De
tweede vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen.
De agenda wordt bepaald in de uitnodiging, die minstens acht kalenderdagen voor de
algemene vergadering verzonden wordt. Zij kan slechts gewijzigd worden, bij de aanvang van
de vergadering, met de helft van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vzwleden.
Art. 11. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat de vzw-leden wordt
toegezonden. De beslissingen die derden aanbelangen worden hen, indien zij daarom
verzoeken, door de voorzitter van de vereniging zonder winstoogmerk meegedeeld.
Art. 12. De algemene vergadering oefent de door de wet voorziene taken uit.
Art. 13. Bij onenigheid over de verkiezingen voor de raad van bestuur beslist de algemene
vergadering of de verkiezingen al dan niet rechtsgeldig, overeenkomstig het huishoudelijk
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reglement, gehouden werden. In voorkomend geval organiseert zij nieuwe gedeeltelijke of
volledige verkiezingen.
Art.14. Elk lid van de algemene vergadering kan te allen tijde op eenvoudig schriftelijk
verzoek gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur zijn ontslag indienen. De algemene
vergadering kan tot uitsluiting of gedwongen ontslag van een lid besluiten mits de
aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derde van de leden en een twee derde
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
TITEL IV. - De raad van bestuur
Art. 15. De raad van bestuur wordt samengesteld uit rechtstreeks verkozen vzw-leden en uit
gecoöpteerde leden. De raad van bestuur wordt verkozen en benoemd door de algemene
vergadering conform het huishoudelijk reglement.
Art. 15 bis
Volgende mandaten zijn onverenigbaar met de functie van bestuurder van Gezinssport
Vlaanderen vzw:
- Werknemers met tenminste 10 % tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad
- Personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen
veroorzaken
- Personen die zetelen in een rechtsprekend orgaan van of voor Gezinssport Vlaanderen
vzw
Het huishoudelijk reglement kan voorzien in bijkomende onverenigbaarheden.
Art. 16. Elk lid van de raad van bestuur kan te allen tijde op eenvoudig verzoek gericht aan de
voorzitter van de raad van bestuur zijn ontslag indienen. De algemene vergadering kan tot
uitsluiting of gedwongen ontslag van een lid mits de aanwezigheid of vertegenwoordiging van
twee derde van de leden en een twee derde meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Art. 17. Elk lid van de raad van bestuur kan maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen.
Een volmacht kan enkel schriftelijk worden gegeven.
Art. 18. De raad van bestuur vergadert minimum vijf maal per kalenderjaar. De voorzitter
roept de raad van bestuur samen op eigen initiatief of op schriftelijke vraag van minstens één
vijfde van de leden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt ten minste acht kalenderdagen van tevoren schriftelijk
samengeroepen. De agenda wordt bepaald in de uitnodiging. Zij kan slechts gewijzigd
worden, bij de aanvang van de vergadering, met de helft van de stemmen van de aanwezige
en vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
Art. 19. De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die niet door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden. De raad van bestuur kan zijn
bevoegdheden overdragen aan één of meer leden. Hij kan zijn bevoegdheden zelfs aan derden
overdragen.
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Art. 20. In dringende gevallen neemt de raad van bestuur beslissingen in zaken die behoren tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering, onder voorbehoud van bekrachtiging door deze
laatste binnen een termijn van twee maanden.
Art. 21. Bij onenigheid over verkiezingen voor de algemene vergadering beslist de
uittredende raad van bestuur in laatste instantie of de verkiezingen al dan niet rechtsgeldig,
overeenkomstig het huishoudelijk reglement, gehouden werden. In voorkomend geval
organiseert hij nieuwe gedeeltelijke of volledige verkiezingen.
Art. 22. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit en mag slechts een
besluit nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig of door volmacht regelmatig
vertegenwoordigd is.
Art. 23. De raad van bestuur kiest onder zijn leden, conform het huishoudelijk reglement, een
voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters en een penningmeester.
Art. 24. De maatschappelijke handtekening verbonden aan de dagelijkse werking van de
vereniging wordt toevertrouwd aan de voorzitter en een bestuurder of aan twee bestuurders.

TITEL V. - Dagelijks bestuur
Art. 25. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan
een aantal van haar leden gekozen overeenkomstig het huishoudelijk reglement. Het dagelijks
bestuur oefent dan overeenkomstig het huishoudelijk reglement de bevoegdheden die haar
door de raad van bestuur worden toegewezen als college uit.
Art. 26. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde op eenvoudig schriftelijk verzoek
gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur zijn ontslag indienen.
De raad van bestuur kan de delegatie van haar bevoegdheden aan een lid van het dagelijks
bestuur op elk ogenblik herroepen mits de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee
derde van de leden van de raad van bestuur en een twee derde meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen.
TITEL VI. - Gemeenschappelijke bepalingen
Art. 27. De duur van de mandaten bedraagt zes jaar. Hernieuwing van de mandaten voor een
nieuwe periode van zes jaar is mogelijk, met dien verstande dat het mandaat van elke
bestuurder beperkt is tot twee opeenvolgende periodes van zes jaar.
Art. 28. Alle mandaten zijn onbezoldigd en kunnen slechts aanleiding geven tot een
onkostenvergoeding.
Art. 29. Binnen de grenzen van Gezinssport Vlaanderen mogen zelfstandige of autonome
(regionale) entiteiten geen eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de algemene
vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.

Art. 30. De stemming is in beginsel openbaar. Bij statutaire verkiezingen of telkens wanneer
1/5 van de aanwezige leden van het beraadslagend orgaan er om verzoeken, is de stemming
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geheim. De stemming is eveneens geheim wanneer het personen betreft en minstens 1 lid van
de vergadering erom verzoekt.
Art. 31. De inkomsten van Gezinssport Vlaanderen vzw bestaan uit de lidgelden van de
aangesloten leden, uit subsidies en uit ontvangsten van dienstverlening.
Vzw-leden hebben geen andere bijdrageverplichtingen dan aangesloten leden.
Art. 32. Na de ontbinding van de vereniging zal haar bezit overgemaakt worden aan de v.z.w.
Gezinsbond, of bij ontstentenis van deze vereniging aan een andere vereniging met een
belangeloze doelstelling.
Bij de ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars
aan.
Art. 33. Een huishoudelijk reglement wordt door de raad van bestuur aan de algemene
vergadering ter goedkeuring en, in voorkomend geval, ter wijziging voorgelegd.
TITEL VII. - Verdere beschikkingen
Art. 34. Gezinssport Vlaanderen vzw onderschrijft de bepalingen van het decreet van 24 juli
1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (BS 12
september 1996). Bij Gezinssport Vlaanderen vzw is elke sportbeoefenaar (aangesloten lid)
vrij om aan te sluiten bij eender welke sportclub van Gezinssport Vlaanderen vzw.
Aansluiting bij meerdere sportclubs van Gezinssport Vlaanderen vzw is te allen tijde
mogelijk. Er wordt op geen enkel ogenblik een overeenkomst afgesloten tussen de bij
Gezinssport Vlaanderen vzw aangesloten sportclub en de sportbeoefenaar. Er wordt derhalve
ook geen opzeggingsprocedure opgestart wanneer een sportbeoefenaar een sportclub verlaat
die aangesloten is bij Gezinssport Vlaanderen vzw. Dit wordt vermeld op de keerzijde van de
lidkaart van elk aangesloten lid van Gezinssport Vlaanderen vzw.
Art. 35. M. b. t. het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.
Gezinssport Vlaanderen vzw onderschrijft de bepalingen van het Europees Verdrag van
4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden.
Art. 36. M. b. t. het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Gezinssport Vlaanderen vzw onderschrijft het Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen op 20 november
1989 en dat in België van kracht is sedert 15 januari 1992.
Art. 37. M.b.t. het Decreet Medisch en Ethisch verantwoorde Sportbeoefening
Gezinssport Vlaanderen vzw onderschrijft de bepalingen van het decreet van 20 december
2013 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, volgens de bepalingen
opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Art. 38. M.b.t. de deontologische code inzake mensenhandel
Gezinssport Vlaanderen vzw onderschrijft de deontologische code inzake mensenhandel in de
vereniging en haar aangesloten clubs. Gezinssport Vlaanderen treedt sanctionerend op bij
misbruiken op basis van de deontologische code.
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Art. 39. M.b.t. het Antidopingdecreet
Gezinssport Vlaanderen vzw onderschrijft de bepalingen van het Antidopingdecreet van 25
mei 2012, volgens de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement.
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