
Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW 

Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen 

Ondernemingsnummer : 412.834.176 

 

Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. 

 

BENAMING - ZETEL - DUUR – DOEL. 

 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam “Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen V.Z.W.” 

 

Artikel 2 

Haar zetel is gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 165. 

Hij kan enkel binnen de gemeente worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur en daarbuiten mits 

statutenwijziging. Elke verplaatsing moet binnen de maand in de bijlage tot het Staatsblad worden gepubliceerd. 

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 

Artikel 3 

 

De vereniging is eigenaar en beheerder van de goederen van de 1ste Zeescoutsgroep Georges de Hasque, in 

het bijzonder de boten, het kampeermateriaal en het interieur van de lokalen. Ze dient er op te letten dat de in 

bruikleen gegeven materialen voldoen aan de wettelijke bepalingen op het moment van hun overdracht of het 

moment van hun jaarlijkse keuring. 

 

Ze steunt en bevordert de werking van de 1ste Zeescoutsgroep Georges de Hasque en/of Zeescouting in 

Vlaanderen, groep of groepen aangesloten bij het Vlaams Verbond der Katholieke Scouts Scouts en Gidsen 

Vlaanderen of zijn haar opvolgers. 

 

Artikel 4 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur 

 

LEDEN – TOELATING – UITTREDING 

 

Artikel 5 

 

De vereniging bestaat enkel uit actieve leden. 

De actieve leden zullen verder ook genoemd worden als statutaire leden. 

Hun aantal is niet beperkt maar het minimum is vastgesteld op drie. 

 

Artikel 6 

 

Worden als statutair lid beschouwd: 



1) Alle ouders van leden van de groep, alle oud-scouts en sympathisanten van de 1ste zeescoutsgroep die 

hun lidgeld van het lopende jaar betaald hebben. 

2) De groepsleider is als enig lid van de groep lid van de vereniging. 

 

Artikel 7 

 

De vereniging heeft geen “toetredende leden” 

 

Artikel 8 

 

Elk lid aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten vervat 

staan. 

De statutaire leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door bij eenvoudig schrijven   

hun ontslag aan te bieden gericht aan de raad van bestuur. 

Tot uitsluiting van een statutair lid kan enkel worden overgegaan door de algemenen vergadering met een 

meerderheid van twee derde stemmen. 

Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan geen 

teruggave eisen van door hem betaalde bijdragen. 

De raad van bestuur heeft wel het recht een lid te schorsen tot de volgende algemene vergadering indien dit lid 

de naam van de vereniging of van zijn leden in opspraak brengt. 

Indien een lid zijn lidgeld voor het lopende jaar niet betaalt, wordt dit aanzien als een stilzwijgende ontslagname. 

Tijdens de daaropvolgende algemene vergadering moet de vergadering op de hoogte gebracht worden. 

 

Artikel 9 

 

Ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen moet, binnen de maand na de bekendmaking van de 

statuten, een lijst neergelegd worden waarop de naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, adres en 

nationaliteit der statutaire leden in alfabetische volgorde vermeld worden. 

Jaarlijks wordt deze lijst aangevuld of gewijzigd. 

 

BIJDRAGE 

 

Artikel 10 

 

De raad van bestuur bepaalt de hoegrootheid der lidgelden die jaarlijks zullen worden betaald door de statutaire   

leden. 

Voor de statutaire leden mag dit niet meer zijn dan vijf en twintig euro. (25 euro.) 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 11 

 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle statutaire leden. 

 

Artikel 12 



Onder de bevoegdheid van de algemene vergadering valt: 

1) de wijziging van de statuten en van het reglement van de inwendige orde; 

2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders, met uitzondering van de groepsleider van de Georges de 

Hasque 1ste zeescoutsgroep; 

3) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend; 

4) de kwijting van de bestuurders en de commissarissen; 

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) de beslissing rechtsvorderingen in te stellen als eiser; 

10) alle beslissingen die enige wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. 

 

Artikel 13 

 

Ieder jaar wordt een algemene vergadering der statutaire leden gehouden die de jaarrekeningen van het 

afgelopen jaar, de begroting van het komende jaar en het beleid van de bestuurders goedkeurt. 

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats tijdens de tweede helft van de 

maand maart, behoudens de raad van bestuur anders beslist, maar zonder de termijn van drie weken te 

overschrijden. 

Al de statutaire leden der vereniging worden voor de algemene vergadering uitgenodigd ten minste tien dagen 

voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering per e-mail of bij gewone brief op het adres dat het lid 

daartoe laatst heeft opgegeven. De agenda zal bij de oproepingsbrief gevoegd zijn. 

De leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander statutair lid, drager van een schriftelijke volmacht 

indien ze door een geldige reden, bv ziekte niet in persoon kunnen aanwezig zijn. 

De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op een plaats aangeduid in de oproepingsbrief. 

 

Artikel 14 

 

De raad van bestuur kan daarenboven de algemene vergadering samenroepen,  telkens als het doel of het 

belang van de vereniging dit vereist. 

De raad van bestuur zal de algemene vergadering bijeenroepen in de gevallen bepaald bij de weten wanneer 

één/vijfde van de leden zulks vraagt. Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één/twintigste van de 

statutaire leden uiterlijk een maand voor de algemene vergadering, op de agenda geplaatst te worden. 

 

Artikel 15 

 

Al de leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering en de besluiten worden genomen bij 

meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behalve in die gevallen waarin de wet of de statuten anders   

bepalen.  De algemene vergadering  wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij staking   

van de stemmen beslist de voorzitter. 

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de leden die zulks wensen. 

Zij worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging vanwaar alle leden en 

derden er inzage van kunnen nemen. 



Artikel 16 

 

De algemene vergadering kan over de wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten 

wanneer het voorwerp daarvan uitdrukkelijk is vermeld als agendapunt in de oproepingsbrief en wanneer ten 

minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig is. 

 

Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde der stemmen van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitgezonderd voor een doelwijziging of de ontbinding waarvoor vier vijfde 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. 

 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan 

een tweede vergadering worden bijeengeroepen,  die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen 

aannemen met de meerderheid hiervoor vermeld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

De tweede vergadering mag niet binnen de  vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Verder wordt verwezen naar artikel 8 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig. 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

Artikel 17 

 

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal uit negen leden. 

Als evenwel maar drie personen lid   zijn van de vereniging bestaat de raad van bestuur slechts uit twee 

personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de 

vereniging. 

De groepsleider van de Georges de Hasquegroep maakt automatisch deel uit van de raad van bestuur en dit voor 

de duur van zijn mandaat. 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat is onbezoldigd. 

De bestuurders worden aangesteld voor een mandaat van maximaal drie jaar, te bepalen door de algemene 

vergadering; de bestuurders zijn herkiesbaar. 

 

De bestuurders vormen een college. 

De raad kiest onder haar leden een voorzitter. 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de oudste bestuurder of door de 

ondervoorzitter indien verkozen. 

 

Artikel 18 

 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren en te besturen en haar te 

vertegenwoordigen in en buiten rechten. 

Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering worden toegekend aan de 

raad van bestuur. 

 

Artikel 19 

 



Iedere bestuurder is bevoegd kwijting te geven aan het bestuur der posterijen en der openbare en private 

vervoerdiensten, evenals kwijting te verlenen voor ontvangen gelden. 

 

Twee bestuurders, waaronder de voorzitter, de penningmeester of de secretaris zijn gemachtigd post- en 

bankrekeningen te openen of af te sluiten en hierover te beschikken mits hun gezamenlijke handtekeningen. 

Voor alle andere akten en rechtshandelingen, dan deze die vallen onder het dagelijks bestuur of waarvoor een 

bijzondere opdracht wordt gegeven, volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, zonder dat 

deze van enige beraadslaging of bijzondere machtiging van de raad van bestuur moeten doen blijken. 

Inzake het verwerven van onroerende goederen, het toestaan van hypotheken of voorrechten op de roerende of 

onroerende bezittingen van de vereniging is de handtekening van de voorzitter en drie bestuurders noodzakelijk. 

De voorzitter of een bestuurder vertegenwoordigt de vereniging jegens derde en in rechte als eiser of als 

verweerder. 

 

Artikel 20 

 

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of van twee bestuurders en de meerderheid 

moet aanwezig zijn. 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. 

De besluiten worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van 

de voorzitter der vergadering beslissend tenzij er slechts twee bestuurders in functie zijn. 

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en worden na goedkeuring ondertekend door de 

aanwezige bestuurders. 

 

JAARREKENING 

 

Artikel 21 

 

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgesteld en de begroting van het 

volgende jaar opgemaakt. 

Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen. 

De jaarrekening en begroting worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht 

aan het college van commissarissen. 

Zij brengen verslag uit van hun bevindingen tijdens de algemene vergadering 

 

Artikel 22 

 

De controle op de vereniging zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene 

vergadering beslist door één of meer commissarissen. 

 

Artikel 23 

 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt 31 december van hetzelfde jaar. 

 

ONTBINDIND – VEREFFENING – AANVULLENDE BEPALINGEN 

 



Artikel 24 

 

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan. 

In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto overblijvend actief, na vereffening van schulden en het 

aanzuiveren van lasten, besteed aan een doel zoveel mogelijk gelijk is aan dit van de huidige vereniging en   

hetwelk door de algemene zal aangeduid worden. 

Wanneer op het ogenblik van de vereffening de volgende verenigingen bestaan zullen zij voorrang genieten in de  

volgorde zoals ze hierna vermeld worden: 

 

-de Georges de Hasque 1ste Zeescoutsgroep; als feitelijke vereniging 

-De vereniging zonder winstoogmerk “Verreniging der Baden Powel Zeescouts van Antwerpen”. 

-de vereniging zonder winstoogmerk “Scouts en Gidsen Vlaanderen” in haar onderafdeling Zeescouts. 

 

Artikel 25 

 

Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, zal onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet 

van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig en de wijzigingen hieraan gebracht. 


