Vlaams Verbond van Paraclubs vzw
VOORLOPIG ONTWERP STATUTENWIJZIGING
TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam Vlaams Verbond van Paraclubs, afgekort VVP.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Boomgaardstraat 22 bus 17 in 2600 Antwerpen en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel:
- de valschermsport in Vlaanderen te ontwikkelen conform de richtlijnen uitgevaardigd door de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit Dienst Directoraat Generaal Luchtvaart;
- paraclubs te erkennen volgens criteria vastgelegd in het huishoudelijk reglement;
- de opleiding van het instructiekader te organiseren en de brevetten te homologeren;.
- de homologatie van records voor te stellen aan de bevoegde instanties;
- regionale en/of nationale kampioenschappen te organiseren in overleg met de andere
verantwoordelijke regionale federaties;
- de afgevaardigden voor deelname aan wereldkampioenschappen en/of internationale
competities te selecteren in overleg met andere verantwoordelijke regionale federaties;
- alle nodige initiatieven te nemen om de veiligheid van de valschermsport te bevorderen en
hierin tuchtrecht te houden volgens een procedure beschreven in een huishoudelijk
reglement;
- initiatieven van de leden te stimuleren ter bevordering van de hierboven beschreven
doelstellingen;
- de Vlaamse valschermsport te vertegenwoordigen bij de regionale besturen en administraties
en indien nodig bij de federale overheden, in het bijzonder het Directoraat Generaal
Luchtvaart.
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN
ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en
toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de
algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De wettelijke bepalingen zijn
alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten
van de activiteiten van de vereniging. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De
rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk
reglement. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
ARTIKEL 6
Toegetreden leden zijn de personen die de jaarlijkse bijdrage betalen. Deze bijdrage mag niet hoger
zijn dan honderdvijfentwintig euro (€ 125,00).
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ARTIKEL 7
Om effectief lid te worden en te blijven, moet het kandidaat-effectief lid tijdens minimum twee van de
afgelopen drie kalenderjaren toegetreden lid geweest zijn. Kandidaat-effectieve leden dienen zich als
dusdanig per brief of e-mail bij de raad van bestuur op te geven.
De hierna vermelde stichtende leden zijn en blijven eveneens effectief lid van de vereniging:
- HERMANS Felix, paracommando-onderofficier, Oorbeeksesteenweg 30 te Tienen;
- MERTENS Walter, hoger paracommando-officier, Diestsestraat 182 te Scherpenheuvel;
- WILLEMS Frans, leraar, De Merodedreef 41 te Westerlo.
Het behoren tot meer dan één van deze categorieën verleent geen meervoudig stemrecht. Elk lid heeft
één stem.
ARTIKEL 8
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief of e-mail aan de raad van
bestuur ter kennis worden gebracht.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 9
Behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de algemene vergadering:
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.
ARTIKEL 10
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen telkens als het doel of het belang van de
vereniging dit vereist. De vergadering moet worden samengeroepen telkens wanneer één vijfde van
de leden er om vraagt. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het
goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar. De raad
van bestuur bepaalt de plaats en datum. Deze vergadering moet vallen in het eerste kwartaal.
Alle leden worden bij gewone brief of e-mail uitgenodigd minstens acht dagen voor de algemene
vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris of twee
bestuurders. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
De oproeping bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk voorstel,
ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht. De algemene
vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld
staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 11
Elke stemgerechtigde kan zich door een ander lid bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
Een aanwezige stemgerechtigde kan slecht één volmacht dragen.
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ARTIKEL 12
Beslissingen worden, behoudens voor zaken waarvoor de wet bijzondere meerderheid vereist,
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Met ongeldige en blanco stemmen
wordt geen rekening gehouden bij de stemmentelling. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een verslag dat getekend wordt
door de voorzitter en de secretaris. Deze verslagen kunnen door de leden en belanghebbende derden
ingezien worden bij de leden van de raad van bestuur.

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 13
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen bestuurders.
Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee
bestuurders. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de
algemene vergadering.
ARTIKEL 14
De bestuurders worden verkozen voor een termijn van drie jaar. Tussentijds benoemde bestuurders
zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
Als overgangsmaatregel worden de verkozen kandidaten bij de verkiezing in 2016 gerangschikt volgens
dalend aantal stemmen. De eerste drie verkozen kandidaten worden verkozen voor een termijn van
drie jaar, de volgende drie verkozen kandidaten voor een termijn van twee jaar en de daaropvolgende
drie verkozen kandidaten voor een termijn van één jaar.
ARTIKEL 15
Om zich kandidaat te stellen voor de verkiezing dient de kandidaat toegetreden lid te zijn van de
vereniging. Om verkozen te worden als bestuurder dient de kandidaat de absolute meerderheid van
de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen te halen. Ongeldige en blanco stemmen worden als
tegenstem meegeteld. Indien er meer kandidaten de absolute meerderheid halen dan er mandaten te
begeven zijn, worden enkel de kandidaten met het meeste aantal stemmen verkozen.
Elke erkende club dient door minimum twee leden van die club, waaronder minimum één lid van de
raad van bestuur van die club, vertegenwoordigd te zijn in de raad van bestuur. Om een erkende club
te vertegenwoordigen dient het lid minimum twee jaar lid te zijn van die club in de afgelopen drie
kalenderjaren.
Indien minder dan twee vertegenwoordigers van een erkende club werden verkozen, dient dit aantal
verder aangevuld te worden met leden van de raad van bestuur van die club, voorgedragen door
diezelfde raad van bestuur.
ARTIKEL 16
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of in geval van wettelijke
onbekwaamheid.
In geval van daling onder het statutaire minimum van het aantal leden van de raad van bestuur, door
overlijden, dient de raad van bestuur zo snel mogelijk een algemene vergadering samen te roepen,
teneinde geldige beslissingen te kunnen blijven nemen.
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De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij absolute meerderheid van de aanwezige
en vertegenwoordigde stemmen. Ongeldige en blanco stemmen worden als tegenstem meegeteld. De
afzetting moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder
het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de
algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te
voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot bestuur van de vereniging en haar
vermogen. Alle handelingen die niet bij de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,
worden hem toegestaan. Mits hieronder vermelde bijzondere meerderheid heeft de raad van bestuur
ook bevoegdheid tot beschikking over het vermogen van de vereniging.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een secretaris. Bij afwezigheid van
de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de secretaris.
De raad van bestuur oefent zijn mandaat als college uit, maar kan zijn bevoegdheid gedeeltelijk
overdragen aan één of meer bestuurders of aan derden. Deze delegatie is op ieder ogenblik
herroepbaar.
Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de
gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders.
ARTIKEL 19
De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks en wordt samengeroepen door de voorzitter of
twee bestuurders. De beslissingen worden opgenomen in een verslag dat op de volgende vergadering
goedkeuring behoeft.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig is.
Beslissingen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen met
uitzondering van deze waarvoor een bijzondere meerderheid vereist wordt. Bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Daden van beschikking vereisen een meerderheid van
2/3 van de stemmen. De stemming is geheim zo één lid daarom vraagt.
ARTIKEL 20
De raad van bestuur legt de criteria voor de erkenning van een club vast. De goedkeuring van deze
criteria vereist een meerderheid van 2/3 van de stemmen.
De erkenning van een club die aan de vastgelegde criteria voldoet, kan enkel gebeuren wanneer
tenminste 2/3 van de bestuurders aanwezig is en vereist een meerderheid van 2/3 van de stemmen.
Zijn geen 2/3 van de bestuurders op de eerste vergadering aanwezig, dan kan een tweede vergadering
bijeengeroepen worden die geldig kan beslissen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
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TITEL V: REKENINGEN EN VERMOGEN
ARTIKEL 21
Het boekjaar van de vereniging komt overeen met het kalenderjaar. De raad van bestuur sluit de
rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
ARTIKEL 22
Het vermogen van de vereniging bestaat uit bijdragen van de leden, uit de opbrengst van de in artikel
3 opgesomde werkzaamheden, uit de bestuurlijke toelagen en giften, uit roerende en onroerende
goederen door de vereniging gebeurlijk te verwerven.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 23
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging
vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op
de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. Zijn geen 2/3 van de leden op deze
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
De algemene vergadering geeft aan de activa, na aanzuivering van de passiva, een bestemming welke
in zo nauw mogelijk verband staat met het doel van de vereniging.
ARTIKEL 24
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, van toepassing.
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