Vlaamse Schermbond vzw (ondernemingsnummer: 0418.821.452)
Statuten
1. Naam, zetel, doel en duur.
Art. 1
De vereniging zonder winstoogmerk werd gesticht op 25 april 1978 onder de
benaming "Bond der Vlaamse Schermkringen van België".
De naam “Bond der Vlaamse Schermkringen van België” werd in 1995 veranderd in
“Vlaamse Scherm Bond”, afgekort “V.S.B.”.
De naam “Vlaamse Scherm Bond” werd op 15 november 2009 gewijzigd in “Vlaamse
Schermbond”, afgekort “VSB”.
Ze wordt verder genoemd "de Bond".
Art. 2
De zetel van de Bond is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
Boomgaardstraat 22 bus 56 te 2600 Berchem en kan binnen het Vlaams Gewest
verplaatst worden op eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.
Art. 3
Doel van de Bond:
Als autonome Vlaamse schermsportfederatie behartigt hij de belangen van zijn leden
bij andere regionale federaties, alle overkoepelende organisatie en de officiële
instanties en coördineert de acties van zijn leden op nationaal en internationaal vlak.
De Bond creëert voor zijn leden, de clubs, een meerwaarde door middelen aan te
reiken zodat zij hun leden op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vormen tot gezonde,
sportieve personen. De Bond organiseert en ondersteunt initiatieven ten behoeve
van schermers, bestuurders, trainers en scheidsrechters, zowel op recreatief,
wedstrijd- of topsportniveau.
Art. 4
De Bond is opgericht voor onbepaalde duur. Hij kan op elk ogenblik ontbonden
worden.
2. De leden
Art. 5
De Bond kan zowel effectieve als toegetreden leden aanvaarden.

Elke gestructureerde groep van personen die het schermen beoefent en in die
hoedanigheid aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, kan effectief lid worden
van de Bond. Deze aanvaarding dient bekrachtigd worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
Andere personen, individueel of als groep, met of zonder rechtspersoonlijkheid,
kunnen als toegetreden lid worden aanvaard door de Raad van Bestuur. Deze
aanvaarding dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende algemene
vergadering. Toegetreden leden hebben de zelfde rechten en plichten als effectieve
leden met uitzondering van stemrecht op de algemene vergadering en inzagerecht in
de boekhoudkundige stukken.
Art. 6
Het aantal leden is onbeperkt; het aantal effectieve leden mag niet minder zijn dan
drie.
De uittredingsvoorwaarden voor de leden worden geregeld overeenkomstig artikel 12
van de wet van 27 juni 1921.
Art. 7
De effectieve leden zullen een lidgeld betalen, bestaande uit een vast en een
variabel gedeelte. Het vast gedeelte per effectief lid zal maximaal vijfhonderd Euro
per jaar bedragen; het variabel gedeelte is afhankelijk van het aantal personen van
de groep die effectief lid is en zal per persoon van die groep maximum honderdvijftig
Euro per jaar bedragen.
De toegetreden leden zullen een lidgeld betalen, bepaald door de Algemene
Vergadering, ten bedrage van maximum vijfhonderd Euro per jaar.
3. De Raad van Bestuur
Art. 8
De Bond wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit negen
gekozenen uit de personen voorgedragen door de effectieve leden, te weten: een
voorzitter, een schatbewaarder, een secretaris-generaal en zes bestuurders. Zij
worden gekozen door de Algemene Vergadering voor een bestuursperiode van vier
jaar, het eerste jaar van elke Olympiade. Indien er slechts acht kandidaten zijn zal de
Raad van Bestuur bestaan uit deze kandidaten. Indien er slechts zeven kandidaten
zijn zal de Raad van Bestuur bestaan uit deze zeven kandidaten. In het geval van
acht of zeven kandidaten kunnen er elke volgende algemene vergadering kandidaten
bijgestemd worden. Indien er minder dan zeven kandidaten zijn dienen bijzondere
algemene vergaderingen georganiseerd te worden tot in minstens zeven bestuurders
voorzien is.
Eén of meerdere leden van de Raad van Bestuur kunnen op elk moment door de
algemene vergadering worden afgezet door middel van een vertrouwensstemming.

Elk lid van de Raad van Bestuur is herkiesbaar. Een uittredend lid van de Raad van
Bestuur wordt als herkozen beschouwd zo zich geen andere kandidaat voor deze
functie aanbiedt.
De verkiezingen gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen. Per effectief lid
kunnen ten hoogste drie leden van de Raad van Bestuur worden gekozen.
Art. 9
Indien een lid van de Raad van Bestuur ontslag neemt tijdens een lopende
bestuursperiode zal de resterende duur van zijn mandaat uitgeoefend worden door
een in een extra algemene vergadering gekozene uit de personen die voorgedragen
worden door de effectieve leden.
Art. 10
De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen het geheel van de
aangesloten leden. Zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan in het kader
van hun functie en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun
mandaat, dat onbezoldigd is.
Art. 11
De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen per brief of per mail acht dagen op
voorhand en zit de vergadering voor. In geval de voorzitter verhinderd of afwezig is,
wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris-generaal. Is ook de secretarisgeneraal afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de
aanwezige leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan geldig beslissen van zodra twee derden van het aantal
bestuurders aanwezig zijn, met afronding naar boven. Een lid van de Raad van
Bestuur kan zich niet laten vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van aanwezige
stemmen. Bij staking der stemmen wordt de vergadering tijdelijk geschorst. Bij het
hervatten van de vergadering wordt er overgegaan tot een tweede stemronde waarbij
de ongeldige stemmen en onthoudingen niet in rekening gebracht. Is er opnieuw
staking der stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De beslissingen worden genotuleerd in een proces-verbaal. Dit verslag wordt
getekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Deze verslagen worden
gebundeld en bewaard, en zijn ter inzage van de leden. De uittreksels die dienen
voorgelegd, alsook de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter
en een ander lid van de Raad van Bestuur.
Een stuk uitgaande van de Bond is slechts rechtsgeldig als het opgesteld is in
uitvoering van een besluit van de Raad van Bestuur.

Art. 12
De Raad van Bestuur is bevoegd op alle gebied, behalve wat door de wet expliciet
wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De Bond wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd tegenover derden door de
samengevoegde handtekeningen van de voorzitter en een lid van de Raad van
Bestuur, of bij afwezigheid van de voorzitter, door drie leden van de Raad van
Bestuur.
De Raad van Bestuur kan alle reglementen opstellen en kan alle commissies
oprichten die zij noodzakelijk acht.
4. De Algemene Vergadering
Art. 13
De Algemene Vergadering alleen is bevoegd voor:
1. de wijziging van de statuten
2. het benoemen en ontslaan van leden van de Raad van Bestuur en de
rekeningcommissaris (indien nodig)
3. het goedkeuren van het budget en de rekeningen en het geven van kwijting aan
de Raad van Bestuur.
4. de uitsluiting van aangesloten leden
5. het bekrachtigen van de aanvaarding van de leden
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging
7. de bekrachtiging van de wijzigingen van het Algemeen Reglement
8. het bepalen van de lidgelden van de leden
9. het benoemen van de voorzitter, twee vaste leden en één plaatsvervangend lid
van de Disciplinaire Commissie.
In alle andere zaken, met uitzondering van tuchtzaken, is de Raad van Bestuur
bevoegd.
Art. 14
1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de voorzitters of de aangestelde
Vertegenwoordigers van de effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter
van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door Secretaris-Generaal of door de
oudste van de aanwezige leden van de Raad van Bestuur. Een effectief lid kan zich
laten vertegenwoordigen door de vertegenwoordiger van een ander effectief lid. Eén
persoon kan niet meer dan twee effectieve leden vertegenwoordigen.

2. Elk effectief lid beschikt over evenveel stemmen als het aantal vergunningen
verleend aan het effectief lid op 1 januari van het lopend kalenderjaar. De
toegetreden leden hebben geen stemrecht.
3. Een nieuw aangesloten effectief lid beschikt over vijf stemmen tot 1 januari
volgend op de bekrachtiging van zijn aansluiting door de Algemene Vergadering.
4. In geen enkel geval mag een effectief lid aan de stemming deelnemen met een
stemmenaantal dat groter is dan vijftien ten honderd van het totaal aantal stemmen
waarover alle effectieve leden samen kunnen beschikken.
Art. 15
1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur
telkens het belang van de Bond het vereist. Ze wordt minstens eens per jaar
samengeroepen voor 15 maart.
2. De uitnodiging vermeldt plaats, dag, en uur van de vergadering. Zij bevat de
dagorde, opgesteld door de Raad van Bestuur alsook de jaarrekening en het budget,
en de eventuele kandidaten.
3. De Raad van Bestuur is verplicht een Buitengewone Algemene Vergadering
samen te roepen zodra een vijfde van de effectieve leden dit vraagt.
4. Alle leden moeten verwittigd worden, door het Bondsorgaan of bij middel van
eenvoudige brief, minstens twee weken voor de vergadering.
5. Elk voorstel getekend door minstens een twintigste van de werkende leden dient
op de dagorde te worden geplaatst. Om behandeld te kunnen worden dient het tijdig
bij de Raad van Bestuur worden ingediend.
6. In geval de Algemene Vergadering beslist de vereniging te ontbinden zal ze één of
meer vereffenaars aanwijzen, en hun bevoegdheden bepalen; ze zal ook de
bestemming bepalen van het netto-actief, door het toe te kennen aan één of
meerdere verenigingen of werken die een gelijkaardig of aanleunend belangeloos
doel nastreven, en/of aan private of publiekrechtelijke culturele, humanitaire of
sociale instellingen of werken.
Art. 16
Alle beslissingen worden genomen, bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen, behalve wanneer de wet een bijzondere meerderheid
vereist.
Geheime stemming kan verzocht worden door een twintigste van de aanwezige
effectieve leden; verkiezingen en alle andere persoonsgebonden stemmingen zijn
steeds geheim.

Bij staking der stemmen wordt de vergadering tijdelijk geschorst. Bij het hervatten
van de vergadering wordt er overgegaan tot een tweede stemronde waarbij de
ongeldige stemmen en onthoudingen niet in rekening worden gebracht. Is er opnieuw
staking der stemmen, dan is het voorstel verworpen.
Art. 17
De beslissingen van de vergadering maken het voorwerp uit van een verslag,
getekend door de voorzitter en bewaard in een register, dat ter inzage van de leden
is.
Derden die een belang kunnen aantonen, kunnen op schriftelijk verzoek gericht aan
de Raad van Bestuur afschriften of uittreksels vragen, die worden ondertekend door
de voorzitter of twee bestuursleden.
5. Rekeningen en budgetten
Art. 18
1. Het maatschappelijk en budgettair jaar komen overeen met het burgerlijk jaar.
2. De Raad van Bestuur maakt op 31 december van elk jaar een inventaris op, een
balans, een rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook het budget voor het
komende jaar.
3. De rekeningcommissaris, indien wettelijk noodzakelijk, maakt een verslag op ter
voorlegging aan de Algemene Vergadering.
6. Slotbepaling
Voor al wat in deze statuten niet is voorzien, zijn de bepalingen van de wet op de
v.z.w.’s van toepassing.
Op de algemene vergadering van 28/06/2013 werd de heer Jean-Louis de Hasque
ontslagen en mevrouw Kristin Cramers en de heren Robin Astle en Koen Nijsen
aangesteld als bestuurder van Vlaamse Schermbond VZW.
De huidige Raad van Bestuur bestaat uit
Antonis Olivier, Meersstraat 17, 9000 Gent, geb. Gent 16/03/1976
Van De Walle Dirk, Fonteinstraat 54, 9140 Temse, geb. Sint-Gillis-Waas 19/10/1962
Bauwelinck Erik, Sint-Jorisstraat 94, 9140 Temse, geb. Sint-Niklaas 15/01/1974
Wauters Piet, Crutzenstraat 96, 3511 Kuringen, geb. Ukkel 01/04/1967
Foulon Xavier, Martelarenlaan 184, 9000 Gent, geb. Oudenaarde 13/05/1974
Daems An, Diestsesteenweg 726, 3010 Kessel-Lo, geb. Kempen 28/01/1974
Astle Robin, Goedetijdstraat 110, 2660 Antwerpen, geb. Antwerpen 17/08/1982
Nijsen Koen, Kriekelsheuvelstraat 10, 3680 Maaseik, geb. Bree 17/08/1967
Cramers Kristin, Nieuwe Baan 86, 9111 Sint-Niklaas, geb. Wilrijk 14/05/1964

