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STATUTEN  VLAAMSE KARATE FEDERATIE VERSIE 6 MAART 2021 

 

Naam : Vlaamse Karate Federatie  

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0428.240.053. 

 

STATUTEN 
Definities: 

- Club: een autonome, plaatselijke sportvereniging, die als doelstelling heeft het organiseren van 

karate-activiteiten en het promoten van karatesport. 

- Vergunningsbijdrage: de bijdrage, los van de algemene clubbijdrage, door de vergunningshouder 

betaald aan de club, waarbij de club die bijdrage betaalt aan VKF, zodat de vergunninghouder 

gedurende een welbepaalde periode kan deelnemen aan de werking van VKF. Tijdens die periode 

wordt dit een ‘geldige vergunning’ genoemd. 

- Vergunningshouder: een karatebeoefenaar/karateka die houder is van een geldige vergunning.      

- Meerderheden: 

 Gewone meerderheid: een meerderheid die bereikt is wanneer er in een stemprocedure 

meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. 

 Absolute meerderheid: behoudens andersluidende bepaling in de statuten wordt onder 

absolute meerderheid verstaan een meerderheid die bereikt is wanneer er in een 

stemprocedure de helft plus één voorstemmen zijn van het totaal aantal stemmen, en 

waarbij de onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden meegeteld bij de 

tegenstemmen om te bepalen of de vereiste helft plus één bereikt is.    

- Disciplines: kata (=stijloefening) en kumite (=gevechtskamp tussen twee kampers). 

- Karatestijlen en karateleerscholen: Zowel karatestijlen als karateleerscholen zijn een wereldwijd 

fenomeen en worden als dusdanig ook wereldwijd erkend. Traditionele karatebeoefening is 

gebaseerd op deze stijlen en leerscholen. 

 Karatestijlen: Binnen het karate zijn er verschillende grondleggers geweest. Elke grondlegger 

had een eigen visie op het beoefenen van karate. Zo zijn de verschillende stijlen ontstaan. De 

meest gangbare stijlen zijn Shotokan, Goju-Ryu, Wado Ryu en Shito Ryu. 

 Karateleerscholen: Karate is voortdurend in ontwikkeling. De interpretatie van de uitvoering 

van een techniek eigen aan een bepaalde stijl kan veranderen, alsook de trainings- en 

uitvoeringsvormen.   Deze veranderingen zorgen voor het ontstaan van leerscholen. 

Noot: 

Waar de mannelijke term (“hij”) wordt gebruikt, wordt zowel de mannelijke als vrouwelijke (“zij”) equivalent 

bedoeld.  
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  DE VERENIGING 

 Rechtsvorm. 

De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder 

winstoogmerk (hierna “VZW” genoemd), op grond van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen, zoals ingevoerd door de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna het “WVV” genoemd). 

 Naam. 

De vereniging draagt de naam: Vlaamse Karate Federatie, afgekort VKF. 

 Zetel. 

De zetel van de vereniging is gevestigd binnen het territorium van het Vlaams Gewest.  

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor 

zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging 

van de taal van de statuten. De algemene vergadering dient de zetelwijziging te bekrachtigen op haar 

eerstvolgende vergadering. 

 Duur. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden door 

de algemene vergadering. 

 

  DOEL EN ACTIVITEITEN. 

 Doel en beginselverklaring. 

De vereniging heeft tot doel: 

1. Het verenigen van de niet-professionele karateclubs. 

2. Het ontwikkelen en verspreiden van de niet-professionele karatebeoefening op een 

efficiënte, medisch en ethisch verantwoorde wijze.  

 

De werking van de vereniging zal steeds plaatsvinden in overeenstemming met de geldende decreten 

voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties en de geldende uitvoeringsbesluiten van deze 

decreten van de subsidiërende overheid.  

De vereniging zal alle aangesloten leden en karatebeoefenaars behandelen op voet van gelijkheid. 

De vereniging staat open voor alle karateleerscholen die voldoen aan de statuten en het reglement 

van inwendige orde van de vereniging, en zoals daarin omschreven. De vereniging ondersteunt de 

erkende karateleerscholen administratief en organisatorisch in hun werking.  



4 / 13 
 

 

STATUTEN  VLAAMSE KARATE FEDERATIE VERSIE 6 MAART 2021 

Elke vorm van ondersteuning zal op transparante wijze het voorwerp uitmaken van een overleg 

binnen het bestuursorgaan waarbij erover zal gewaakt worden dat de belangen van de vereniging 

rechtstreeks noch onrechtstreeks geschaad kunnen worden door de werking van de leerscholen.  

De leden van de vereniging kunnen alle leerscholen aanbieden aan hun leden mits te voldoen aan de 

regels vastgelegd door de vereniging. 

 Voorwerp 

Het doel zal verwezenlijkt worden door middel van onder meer de volgende activiteiten:  

1. Het organiseren van bijscholingen en kaderopleidingen; 

2. Het organiseren van competitieve sportbeoefening; 

3. Het organiseren van recreatieve sportbeoefening; 

4. De promotie van de karatesport; 

5. Het begeleiden van de aangesloten sportclubs; 

6. Het uitvoeren van de informatieopdracht. 

De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met 

de verwezenlijking van haar doel. 

 

  LIDMAATSCHAP. 

 Leden. 

Kunnen lid worden van de vereniging, alle Nederlandstalige clubs die, als rechtspersoon of feitelijke 

vereniging, karate op niet-professionele wijze beoefenen en waarvan de zetel gevestigd is in 

Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het aantal leden wordt vastgelegd op een minimum van zes.  

De toetreding van een lid tot de vereniging behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Wie 

lid wil worden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in aan het bestuursorgaan. Dit schriftelijk 

verzoek gebeurt per brief of per e-mail.  

Het bestuursorgaan laat leden tot de vereniging toe op de wijze zoals bepaald in het reglement van 

inwendige orde. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuursorgaan een vraag tot lidmaatschap op 

gemotiveerde wijze weigeren.  

Elk lid is gerechtigd haar rechtsvorm te kiezen en haar statuten vast te stellen. Deze mogen niet in 

strijd zijn met de statuten noch met het reglement van inwendige orde van de vereniging.  

Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV, deze statuten en het reglement van 

inwendige orde worden beschreven.  Zij betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage van maximaal 

1.000,00 euro.  

 Uittreding van een lid. 

Elk lid van de vereniging is vrij om uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan.  

Elk lid dat de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt, wordt als ontslagnemend 

beschouwd.  
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 Uitsluiting van een lid.    

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om tot de uitsluiting van een lid te besluiten. 

Het voorstel tot uitsluiting gebeurt door het bestuursorgaan, dat hiertoe verplicht overgaat indien één 

vijfde van de leden erom verzoekt. Het voorstel moet op de agenda van de vergadering worden 

vermeld samen met het advies van het bestuursorgaan, ten minste vijftien dagen vóór de 

vergadering. Het bestuursorgaan kan ervoor kiezen om de identiteit van het lid en/of de gronden van 

de uitsluiting niet te omschrijven in de agenda. In dat geval zal het bestuursorgaan het betrokken lid 

wel moeten inlichten dat zijn uitsluiting op de agenda staat en is het lid gerechtigd om het 

bestuursorgaan te vragen om de aangevoerde gronden vooraf mee te delen. 

De algemene vergadering zal zich over het voorstel tot uitsluiting kunnen uitspreken indien minstens 

twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Wordt die voorwaarde 

niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en deze kan beraadslagen en beslissen ongeacht 

het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.  

De uitsluiting is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

Het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, wordt eerst door de algemene vergadering gehoord. 

Indien het lid niet verschijnt, kan de algemene vergadering zich geldig uitspreken over het voorstel tot 

uitsluiting als het lid, tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering, bij aangetekende brief 

uitgenodigd werd, met vermelding van het voorstel tot uitsluiting en van de gronden ervan. 

 Rechten. 

De ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechthebbenden kunnen geen aanspraak maken op 

het vermogen van de vereniging, en kunnen hun reeds gestorte bijdragen niet terugvorderen. 

Deze uitsluiting van rechten op het vermogen van de vereniging (activa) geldt te allen tijde: bij 

beëindiging van het lidmaatschap (om wat voor reden ook) en bij ontbinding van de vereniging.  

 Titel van erelid. 

Het bestuursorgaan kan de titel van erelid verlenen aan personen die tot de ontwikkeling van de 

karate in Vlaanderen hebben meegeholpen of er buitengewone diensten aan hebben bewezen. 

De ereleden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. Hun ontslag en uitsluiting wordt op 

dezelfde wijze geregeld als voor de leden. 

 

  ALGEMENE VERGADERING. 

 Samenstelling - stemrecht. 

De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging.  Zij bestaat uit de leden, waarbij elk 

lid één vertegenwoordiger afvaardigt. Ieder lid heeft recht op zoveel stemmen als hierna bepaald: 

 

van 1 clublid tot 10 clubleden:    1 stem 
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van 11 clubleden tot 24 clubleden:   2 stemmen 

van 25 clubleden tot 49 clubleden:   3 stemmen 

van 50 clubleden tot 74 clubleden:   4 stemmen 

van 75 clubleden tot 99 clubleden:   5 stemmen 

vanaf 100 clubleden tot 124 clubleden:  6 stemmen 

van 125 clubleden tot 149 clubleden:  7 stemmen 

van 150 clubleden tot 174 clubleden:  8 stemmen  

vanaf 175 clubleden:         9 stemmen 

 

Het hier bedoelde aantal clubleden wordt bepaald door het aantal geldige vergunningen, toegekend 

aan clubleden van dat lid, dat op 31 december van het jaar voorafgaand aan de algemene vergadering 

bekend was. 

 Vertegenwoordiging – volmachten. 

De leden (clubs) kunnen zich door gelijk wie van hun clubleden laten vertegenwoordigen op de 

algemene vergadering en buitengewone algemene vergaderingen, op voorwaarde dat deze 

vertegenwoordiger over een geldige vergunning beschikt. 

Indien de vertegenwoordiger van de club noch de voorzitter, noch de secretaris is van de club die hij 

vertegenwoordigt, moet de vertegenwoordiger van de desbetreffende club over een volmacht 

beschikken, getekend door de voorzitter of secretaris. De vertegenwoordiger van de club moet 

tenminste achttien jaar oud zijn. 

Elke vertegenwoordiger van een lid mag buiten zijn eigen club nog maximum één ander lid  

vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze vertegenwoordiger een volmacht bezit. Deze volmacht 

dient ondertekend te worden door de voorzitter of de secretaris van de club die hij vertegenwoordigt.  

De algemene vergadering mag door iedereen bijgewoond worden die in het bezit is van een geldige 

vergunning.  

Alleen de vertegenwoordigers van de leden hebben stemrecht en vraagrecht en kunnen deelnemen 

aan de debatten. De voorzitter van de vergadering kan, op verzoek van een vertegenwoordiger, het 

woord verlenen aan een andere vergunningshouder van de betrokken club. 

 Bevoegdheden. 

Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering: 

1. Wijziging van de statuten; 

2. Benoeming en afzetting van bestuurders; 

3. Benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging; 

4. Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), alsook, in voorkomend geval, het 

instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris(sen); 

6. Uitsluiting van een lid; 

7. Ontbinding van de vereniging; 
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8. Omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

9. Het doen of aanvaarden van een inbreng om niet; 

10. Alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 

 Vergaderingen. 

Een algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden tijdens het eerste trimester van het jaar, op een 

door het bestuursorgaan bepaalde datum en plaats. 

De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan, of in voorkomend geval door de 

commissaris, bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 

één vijfde van de leden het vraagt.  

De algemene vergaderingen worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de oproepingsbrief.   

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij 

afwezigheid van de voorzitter, door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan of, bij afwezigheid van 

de ondervoorzitter, door de oudste der aanwezige bestuurders, tenzij een gewone meerderheid van 

de aanwezige en vertegenwoordigde leden een andere bestuurder zou verkiezen.  

 Opvragen agendapunten. 

De leden worden uiterlijk zes weken vóór de algemene vergadering op de hoogte gebracht van de 

datum en tegelijkertijd worden de agendapunten opgevraagd zodat deze kunnen worden opgenomen 

in de agenda.    

 Oproeping. 

Alle leden, bestuurders en commissarissen van de vereniging worden voor de algemene vergadering 

opgeroepen. De agenda van de algemene vergadering, opgesteld door het bestuursorgaan, wordt bij 

de oproepingsbrief gevoegd en kan niet meer gewijzigd worden, noch naar inhoud, noch naar 

rangorde. 

Deze oproepingsbrief wordt tenminste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering verstuurd. 

 Agenda jaarlijkse algemene vergadering. 

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplicht omvatten: 

- het verslag van de voorzitter over de activiteiten van de vereniging gedurende het afgelopen 

jaar; 

- het verslag van de secretaris-generaal over alle technische of administratieve kwesties, die 

gedurende het afgelopen jaar gerezen zijn, en over de voorgestelde of aangenomen 

beslissingen; 

- het verslag van de penningmeester betreffende de begroting en de realisatie ervan van het 

afgelopen jaar, inclusief het accountantsverslag; 

- kwijting aan het bestuursorgaan voor het verlopen jaar; 

- het voorstel van begroting voor het volgend jaar; 

- de statutaire verkiezingen; 

- het bepalen van het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage en vergunningsbijdrage;  
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- eventuele uitsluiting van leden. 

 Besluiten. 

De besluiten worden genomen bij absolute meerderheid, behalve in de gevallen waar het anders is 

voorzien in de statuten of de wet. 

De besluiten, genomen door de algemene vergadering, worden in een proces-verbaal vermeld en 

overgeschreven in een register, getekend door de voorzitter en de secretaris. Op aanvraag kan elk lid 

er kennis van nemen op het secretariaat. 

Geen enkel besluit mag genomen worden als het punt niet op de agenda is vermeld. 

De bekendmaking van de beslissingen van de algemene vergadering aan de leden gebeurt per brief of 

e-mail, of door publicatie in het tijdschrift (papier of digitaal) van de vereniging. De beslissingen die 

betrekking hebben op derden zullen per brief of e-mail ter kennis gebracht worden aan deze derden. 

 

  HET BESTUURSORGAAN. 

 Algemeen. 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit minimaal vijf en maximaal 

tien bestuurders. Zij moeten de Nederlandse taal machtig zijn. Minstens twee derde van de 

bestuurders moet de Belgische nationaliteit hebben.  

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een 

rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, 

benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering 

van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger 

moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk 

alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels 

inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan zijn in voorkomend geval van 

toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch 

als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende 

orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een 

opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het 

mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.  

De bestuurders worden gekozen uit de door de leden voorgestelde kandidaten waarbij elke stem kan 

kiezen voor maximaal tien van de kandidaten, en minimaal voor één. 

Het mandaat van bestuurder geldt voor vier jaar met een maximale aaneengesloten zittingsperiode 

van 12 jaar. 

Het bestuursorgaan verkiest onder haar bestuurders 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 1 

penningmeester en 1 secretaris-generaal.  

Lidmaatschappen binnen het bestuursorgaan zijn niet verenigbaar met: 

- De functie van voorzitter en secretariaatscoördinator binnen de vereniging; 

- Personen die een arbeidsrelatie hebben met een bedrijf dat een commerciële relatie heeft 

met de vereniging; 
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- Personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan binnen de federatie; 

- Directe familieleden, tot de 2e graad, van topsporters van de vereniging; 

- Directe familieleden, tot de 2e graad, van het personeel van de vereniging; 

- Andere personen van wie de beroepsbezigheden belangenvermenging zouden kunnen 

veroorzaken. 

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de 

uitoefening van hun bestuurdersmandaat kunnen worden vergoed. 

Een bestuurder kan, door middel van een getekende volmacht, zijn vertegenwoordiging op de 

vergadering van de raad van bestuur delegeren naar een andere bestuurder. 

 Externe bestuurders  

Het bestuursorgaan kan aan de algemene vergadering minimaal één en maximaal drie externe 

bestuurders voordragen. Het mandaat van de externe bestuurders is maximaal éénmaal 

hernieuwbaar. De externe bestuurders worden voorgedragen op basis van hun expertise op een van 

de bestuur domeinen die niet karate-specifiek zijn en ze hebben als specifieke opdracht toe te zien op 

de correcte werking van de vereniging. Voor externe bestuurders is er geen verplichting om een 

geldige vereniging vergunning te hebben. Externe bestuurders hebben geen stemrecht. Externe 

bestuurders worden niet meegerekend voor het bepalen van het aantal bestuurders (minimaal vijf en 

maximaal tien) zoals vermeld in artikel 20 – eerste paragraaf.   

 Ontslag – afzetting. 

De bestuurders kunnen te allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering die daarover 

beslist bij absolute meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

Het mandaat van bestuurder vervalt automatisch bij overlijden en niet-geldige vergunning.  

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het 

bestuursorgaan. 

 Kandidaten. 

Elke persoon die minstens achttien jaar oud is en die gedurende drie opeenvolgende jaren een 

geldige vergunning heeft, kan zich kandidaat stellen voor het bestuursorgaan, volgens de 

voorschriften bepaald in het reglement van inwendige orde. 

 Vergaderingen. 

Het bestuursorgaan vergadert tenminste vijf maal per jaar bij oproeping door zijn voorzitter of op 

aanvraag van drie van haar bestuurders. 

De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter zit de 

ondervoorzitter of een bestuurder, bij gewone meerderheid aangesteld door de aanwezige 

bestuurders, de vergadering voor. 

Het opstellen van het verslag en de notulen van de vergaderingen valt onder de verantwoordelijkheid 

van de secretaris-generaal. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die 

erom verzoeken. De notulen worden bewaard in het register dat ter inzage is van de leden.  
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 Bevoegdheden en besluiten. 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 

verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de 

wet de algemene vergadering bevoegd is. 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de bestuurders 

aanwezig is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid. 

 Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de vereniging mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan 

niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun 

benoeming, ontslag en bevoegdheid. 

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle 

besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de 

behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel 

om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de 

tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 

 Vertegenwoordiging. 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging jegens derden en in rechte als eiser of als 

verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als 

college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks 

bestuur als deze die er buiten vallen, met uitsluiting van de basisopdrachten zoals vermeld in artikel 

22 van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 

sportsector, de vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij 

één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen. 

Binnen het dagelijks bestuur kan de vereniging bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe 

aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. 

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vereniging vertegenwoordigen kunnen 

gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde 

rechtshandelingen, met uitsluiting van de basisopdrachten zoals vermeld in artikel 22 het decreet van 

10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, zijn 

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van hun verleende 

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven 

volmacht. 

 Aansprakelijkheid. 

De bestuurders en personen die met het dagelijks bestuur belast zijn, zijn niet persoonlijk verbonden 

door de verbintenissen aangegaan door de vereniging. 

Tegenover de vereniging en tegenover derden is de verantwoordelijkheid van bestuurders  beperkt 

tot de vervulling van hun opdracht. Zij kunnen aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in hun bestuur. 
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Verantwoording door het bestuursorgaan wordt ter kwijting afgelegd op de algemene vergadering. 

Deze kwijting gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen. 

De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden 

of aan de organen via dewelke zij handelt. 

 

  VERGUNNINGEN.  

 Vergunning. 

Elke karateka die in een club, aangesloten bij de vereniging, aan activiteiten (trainingen, stages, 

competitie, …) deelneemt, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, overeenkomstig hetgeen 

bepaald is in het reglement van inwendige orde van de vereniging. 

 

 BOEKHOUDING. 

 Boekhouding  

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het desbetreffende jaar.  

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van de subsidiërende overheid en/of 

artikel III.84 en III.85 WER en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.    

 

 REGLEMENT INWENDIGE ORDE 

 Reglement inwendige orde. 

Het reglement inwendige orde wordt opgesteld door het bestuursorgaan en bepaalt de betrekkingen 

tussen haar leden, karateka’s en de vereniging. Het bestuursorgaan kan wijzigingen aanbrengen aan 

dit reglement, die echter nooit strijdig mogen zijn met de statuten.  

Het reglement inwendige orde wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. Elk lid of 

karateka moet zich naar de voorschriften van het reglement van inwendige orde gedragen. De 

onwetendheid van bepalingen van dit het reglement van inwendige orde zal nooit als 

verontschuldiging aanvaard worden. 

 

 ERKENNING LEERSCHOLEN 

 Leerscholen. 

Binnen de werking van de vereniging worden leerscholen erkend, op advies van een 

homologatiecommissie, zoals bepaald in het reglement inwendige orde. 

De werking van de erkende leerscholen mag de belangen van de vereniging rechtstreeks noch 

onrechtstreeks doorkruisen.  
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 Erkenningsprocedure 

Het advies van de homologatiecommissie wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan dat de erkenning 

bekrachtigt of het advies op een gemotiveerde wijze verwerpt. De leerschool die erkenning vraagt, 

heeft het recht om gehoord te worden op de raad van bestuur. 

 Graduatie. 

De vereniging erkent enkel de graden die toegekend worden door de erkende leerscholen. 

 

 WIJZIGING DER STATUTEN  

 Wijziging statuten 

De algemene vergadering kan over een wijziging in de statuten slechts geldig beraadslagen  wanneer 

het onderwerp daarvan is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derde van de leden op de 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien twee derde van de leden op de eerste 

vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is, is een tweede bijeenroeping van de algemene 

vergadering nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De agenda van deze tweede vergadering omvat enkel 

de voorgestelde statutenwijziging(en).  

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald is, kan de algemene vergadering slechts op de hierna 

bepaalde wijze geldig beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging wanneer de wijziging 

betrekking heeft op hetgeen bepaald is onder het hoofdstuk ‘Erkenning Leerscholen’ van de 

onderhavige statuten of wanneer de wijziging het onderhavige artikel betreft. In deze gevallen kan 

een wijziging alleen worden aangenomen wanneer daartoe beslist wordt met vier vijfde van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In al deze gevallen worden de 

onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen als tegenstemmen beschouwd. In geval op de 

eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, is een 

tweede bijeenroeping van de algemene vergadering nodig, die vervolgens geldig kan beraadslagen en 

besluiten met de hiervoor vermelde meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 30 dagen volgend op de 

eerste vergadering worden gehouden. 

 

 ONTBINDING. 

 Ontbinding. 

De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken, wanneer twee 

derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een vier vijfde meerderheid van de 

stemmen. In geval minder dan twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden aanwezig 

is, is een tweede bijeenroeping nodig. De agenda van deze tweede vergadering omvat enkel de 
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voorgestelde ontbinding. Door deze vergadering wordt geldig beraadslaagd, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. De onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen 

worden steeds als tegenstemmen beschouwd. 

In geval van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, wordt het vermogen van de vereniging vereffend 

door vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering. 

 Vereffenaars. 

De algemene vergadering die de ontbinding van de vereniging uitspreekt, duidt bij gewone 

meerderheid twee vereffenaars aan en bepaalt de bestemming van de goederen van de vereniging, 

na de vereffening van het passief. Het eventuele netto-actief zal worden toegewezen aan een 

vereniging met vergelijkbare doelstellingen, hetzij aan een goed doel, of aan een combinatie hiervan. 

Indien nodig, wordt hierover afzonderlijk bij gewone meerderheid beslist door de algemene 

vergadering. 

 

  VARIA.  

 Autonome entiteiten 

Binnen de vereniging zijn er geen autonome of zelfstandige entiteiten met een eigen beleid die 

afwijken van het door de algemene vergadering en bestuursorgaan vastgelegd beleid. 

 WVV. 

Alle gevallen die in de onderhavige statuten niet zijn voorzien, zullen door het bestuursorgaan worden 

geregeld, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. 

 


