Vlaamse Schermbond vzw (ondernemingsnummer: 0418.821.452)
Statuten
1. Naam, zetel, doel en duur.
Art. 1
De vereniging wordt genoemd “Vlaamse Schermbond”, afgekort “VSB”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan
of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw",
met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
Ze wordt verder genoemd "de Bond".
Art. 2
De zetel van de Bond is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Gent, Afdeling Gent,
Zuiderlaan 14 te 9000 Gent 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 organisaties en de officiële instanties en
coördineert de acties van zijn leden op nationaal en internationaal vlak.
De Bond creëert voor zijn 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 effectieve, gewone toegetreden en bijzondere 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.

Alle personen waarvoor door een effectief lid bij de Bond een vergunning aangevraagd
wordt, en waaraan door de Bond een vergunning wordt toegekend, worden de facto en
automatisch aanvaard en opgenomen als bijzonder toegetreden lid. Op de algemene
vergadering hebben zij geen stemrecht, en zij hebben geen inzagerecht in de
boekhoudkundige stukken. Bovendien zullen zij voor deze vergadering niet uitdrukkelijk een
uitnodiging ontvangen.
Andere natuurlijke personen kunnen als gewoon toegetreden lid worden aanvaard door de
Raad van Bestuur. Gewone toegetreden leden hebben dezelfde rechten en plichten als
effectieve leden met uitzondering van stemrecht op de algemene vergadering en
inzagerecht in de boekhoudkundige stukken.
Binnen de Bond kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die een eigen
beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad van
Bestuur vastgestelde beleid.
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 wordt bepaald in functie van het aantal en de types
vergunningen die door het effectief lid aangevraagd worden. Per persoon aangesloten bij
het effectief lid, zal het variabel gedeelte van het lidgeld maximum honderdvijftig Euro per
jaar bedragen.
De gewone en de bijzondere toegetreden leden zullen geen lidgeld betalen.
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
secretaris-generaal, een schatbewaarder en zes bestuurders. Indien het aantal
effectieve leden van de Bond lager is dan tien, dan wordt het aantal bestuurders verlaagd
opdat dat aantal kleiner is dan het aantal effectieve leden. Zij worden gekozen door de
Algemene Vergadering voor een bestuursperiode van vier jaar, het eerste jaar van elke
Olympiade. Indien er minder dan negen kandidaten zijn of indien niet alle kandidaten door
Algemene Vergadering gekozen worden, kan de Raad van Bestuur samengesteld zijn uit
zeven of acht leden. In dat geval kunnen er elke volgende algemene vergadering bestuurders

bijgestemd worden. Indien de Raad van Bestuur minder dan zeven leden telt, dienen
bijzondere algemene vergaderingen georganiseerd te worden totdat 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. De Algemene Vergadering moet een
stemming houden voor de herverkiezing van een uittredend lid van de Raad van Bestuur,
zelfs indien zich geen andere kandidaat voor de functie aanbiedt.
Een persoon kan maximaal drie aaneengesloten mandaten als lid van de Raad van Bestuur
uitoefenen.
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 de eerstvolgende
algemene vergadering gekozene uit de personen die voorgedragen worden door de
effectieve leden. Die algemene vergadering zal gehouden moeten worden binnen de 6
maanden volgend op het ontslag.
Art. 10
De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen het geheel van de aangesloten leden.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De leden van de Raad van Bestuur mogen geen arbeidsovereenkomst hebben met de Bond,
zij mogen geen directiefunctie binnen de Bond uitoefenen, en zij mogen geen overeenkomst
met de Bond aangaan waarbij zij financiële of andere opbrengsten van de Bond verkrijgen.
De Raad van Bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de
Raad van Bestuur, op de directie en op het personeel van de Bond. De Algemene
Vergadering bekrachtigt deze code.
Art. 11
De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen en zit de vergadering voor. In geval de
voorzitter verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de secretarisgeneraal. Is ook de secretaris-generaal 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 vijf bestuurders aanwezig zijn. Een lid
van de Raad van Bestuur kan zich niet laten vertegenwoordigen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de
aanwezige stemmen. Bij staking der stemmen wordt de vergadering tijdelijk geschorst. Bij
het hervatten van de vergadering wordt er overgegaan tot een tweede stemronde. 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 een ander lid van de Raad van Bestuur. 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 of door de statuten
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. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement dienen evenwel bekrachtigd
te worden door de Algemene Vergadering.
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, van de
rekeningtoezichters 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
In alle andere zaken, met uitzondering van tuchtzaken, is de Raad van Bestuur bevoegd.
Art. 14
1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden, die vertegenwoordigd
worden door hun voorzitter of door een aangestelde vertegenwoordiger. Ze wordt
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de
Secretaris-Generaal, bij diens afwezigheid 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.
5. De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft
van het totaal aantal stemmen op de bijeenkomst aanwezig of vertegenwoordigd is.
Art. 15
1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens het
belang van de Bond het vereist. Er wordt minstens één algemene vergadering per jaar
gehouden. De eerste vergadering wordt gehouden voor 31 maart.
2. Het uitnodigen voor een algemene vergadering verloopt in twee fasen te weten, de
kennisgeving en de uitnodiging.
a. De kennisgeving
- De kennisgeving stelt de effectieve en de gewone toegetreden leden in kennis van het
voornemen van de Raad van Bestuur om een algemene vergadering bijeen te roepen.
- Zij vermeldt minimaal de plaats, dag en uur van de vergadering evenals de voorlopige
dagorde zoals opgesteld door de Raad van Bestuur.

- Zij roept de effectieve en de gewone toegetreden leden op eventuele bijkomende
agendapunten via het secretariaat van de Bond in te dienen bij de Raad van Bestuur en legt
de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren vast.
- Indien van toepassing, zal de kennisgeving de effectieve leden oproepen de namen van de
kandidaten die zij voordragen voor vacatures via het secretariaat van de Bond kenbaar te
maken aan de Raad van Bestuur en legt de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren vast.
b. De uitnodiging
- De uitnodiging nodigt de effectieve en de gewone toegetreden leden uit voor de algemene
vergadering en verschaft alle relevante informatie waarvan ze kennis dienen te nemen om
op een efficiënte manier te kunnen deelnemen aan de betreffende algemene vergadering.
- Zij vermeldt minimaal de plaats, dag en uur van de vergadering evenals de definitieve
dagorde zoals opgesteld door de Raad van Bestuur.
- Zij bevat, indien van toepassing, de hoger vermelde relevante informatie en de lijst met de
door de effectieve leden voorgedragen kandidaten voor de vacatures.
- Bij de uitnodiging voor de eerste algemene vergadering van het jaar, zullen tevens de
jaarrekening en het budget worden gevoegd.
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 effectieve en gewone toegetreden leden moeten verwittigd worden, minstens twee
weken voor de vergadering.
5. Elk voorstel getekend door minstens een twintigste van de effectieve leden, dient op de
dagorde geplaatst te worden. Om behandeld te kunnen worden dienen deze voorstellen via
het secretariaat van de Bond ingediend worden bij de Raad van Bestuur binnen de termijn
vermeld in de kennisgeving van de betreffende algemene vergadering.
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
Behoudens voor de onder Art 16, tweede lid, vermelde uitzonderingen, worden alle
beslissingen genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,
behalve wanneer de wet een andere meerderheid vereist.
Voor de bekrachtiging van de wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement en voor de
verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur is een dubbele meerderheid nodig van het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en van het totale aantal effectieve leden.
De vereiste van de hoger vermelde dubbele meerderheid vervalt indien men stemt over
agendapunten die verdaagd werden tijdens een algemene vergadering waarop het quorum

niet werd bereikt. In deze gevallen zal men, over deze agendapunten, stemmen met de
dubbele meerderheid van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en
van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Geheime stemming kan verzocht worden door een twintigste van de aanwezige of
vertegenwoordigde 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. 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 een ander lid van de Raad van Bestuur. De verslagen worden bewaard,
geregistreerd en gepubliceerd.
5. Rekeningen en budgetten
Art. 18
1.Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. De Raad van Bestuur maakt elk jaar, voorafgaand aan de eerste algemene vergadering van
het jaar, een inventaris, een balans, een resultatenrekening, en het budget voor het
komende jaar.
3. De rekeningcommissaris, indien wettelijk noodzakelijk, maakt een verslag op ter
voorlegging aan de Algemene Vergadering.
4. De rekeningtoezichters zijn 2 natuurlijke personen aangesteld door de Algemene
Vergadering. Zij maken 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 van 27 juni 1921
op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing.

