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1 NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Art. 1 De vereniging draagt de naam “duikschool Discovery Diving“.
Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk“ of de afkorting “VZW”
worden voorafgegaan of gevolgd.
De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten , facturen, aankondigingen, uitgaven en
andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “Discovery Diving” te gebruiken.
Art. 2 De vereniging is gevestigd te 3511 Stokrooie, Sint-Amandusstraat 67, en resoneert aldus onder
het gerechtelijk arrondissement Hasselt
Art. 3 De vereniging heeft tot doel: de watersport en onderwatersport in het bijzonder, in alle
wateren en onder alle vormen, te beoefenen en te bevorderen, zulks in de breedste zin van het
woord.
In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op
voorwaarde dat de opbrengst ervan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.
Art. 4 de vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

2 LEDEN
Art.5 Er zijn 2 soorten leden.
1) “Werkelijke leden” van wie het aantal wettelijk niet minder mag bedragen dan acht. Hun rechten
en plichten worden bepaald door de wet, alsook door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
Om werkelijk lid te worden moet men:
1. Aangenomen worden door de raad van bestuur.
2. De door de raad van bestuur bepaalde bijdragen betalen.
3. Zich gedragen naar de wettelijke en statutaire vereisten, alsook naar deze die gebeurlijk vervat
zijn in een door de raad van bestuur uitgevaardigd reglement van inwendige orde.
4. De meerderjarige leeftijd bereikt hebben.
2) “toegetreden leden” overeenkomstig art 2 ter van de VZW-wet, van wie de rechten en plichten
bepaald worden door de hiernavolgende statutaire bepalingen.
Om toegetreden lid te worden moet men:
1. Voldoen aan de drie eerste bepalingen betreffende de werkelijke leden.
2. Voor minderjarigen: de toelating, schriftelijk te geven door de ouders of voogden van de
minderjarige en door hen aan de voorzitter te overhandigen.
Tijdens het eerste jaar van toetreding tot de vereniging, proefjaar genoemd, wordt de nieuweling als
toegetreden lid beschouwd, met dezelfde rechten en plichten als een werkelijk lid, met deze
beperking dat het toegetreden lid enkel een adviserende stem heeft op de Algemene Vergadering.

Na ten vroegste één jaar kan het toegetreden lid zich als werkelijk lid voorstellen aan de raad van
bestuur. De raad van bestuur weigert of aanvaardt een kandidaat “werkelijk lid”. Bij weigering door
de raad van bestuur heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheid om deze beslissing bij twee
derde meerderheid van stemmen te herzien.
Een lid, dat meer dan 1 kalenderjaar de vereniging verlaat en zich nadien terug aansluit, wordt
opnieuw als toegetreden lid beschouwd.

Art. 6 Elk lid kan te allen tijde, mits het er een maand vooraf kennis van geeft, uit de
vereniging treden, doch niet vóór de opeisbare bedragen zijn betaald.
Het ontslag moet per aangetekende brief of per e-mail aan de raad van bestuur ter kennis
gebracht worden.
Niet betalen van de bijdrage wordt als ontslagneming aanzien.
Tot uitsluiting van een lid, zowel van een werkelijk als een toegetreden lid, kan enkel door de
Algemene Vergadering van de werkelijke leden worden besloten met twee derde meerderheid der
aanwezigen of vertegenwoordigde leden, en nadat het lid is gehoord door de raad van bestuur.
Opgave van redenen is niet vereist.
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde in geval het lid overlijdt of onbekwaam wordt
verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld.
Een uittredend of uitgesloten lid en rechthebbenden van een overleden lid kunnen nooit aanspraak
maken op het vermogen van de vereniging, noch op het teruggave van het gestorte bedragen, van
aanbrengsten of andere prestaties.
Art. 7 De jaarlijkse bijdrage ten laste van de werkelijke en toegetreden leden bedraagt maximum 400
euro.
De bijdrage voor het nieuwe kalenderjaar is opeisbaar één maand voor de aanvang van het
kalenderjaar. Bij toegetreden leden is deze opeisbaar binnen de veertien dagen na zijn/haar
aanvaarding door de raad van bestuur.
Betaling van het lidgeld wordt enkel aanvaard door storting op de clubrekening.

3 BESTUUR
Art. 8 De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, werkelijke leden
van de vereniging.
De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een termijn van drie jaar door de Algemene
Vergadering, die bestaat uit de werkelijke leden van de vereniging. Om zich kandidaat te kunnen
stellen voor bestuurder is het noodzakelijk dat hij/zij sedert ten minste twee jaar werkelijk lid is van
de vereniging. Een kandidaat bestuurslid moet de minimum leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op de
dag van de Algemene Vergadering.
De kandidaturen moeten minstens veertien dagen voor de Algemene Vergadering ter kennis
gebracht worden aan de secretaris van de raad van bestuur.
De Algemene Vergadering kiest zeven bestuurders. De verkozenen duiden onder hen een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een duikverantwoordelijke aan. De

functie van ondervoorzitter is cumuleer baar met een andere functie, behalve met deze van
voorzitter.
De raad van bestuur wordt dus gevormd door de zeven leden die de meeste stemmen behaalden, op
voorwaarde dat zich onder hen tenminste één instructeur Nelos bevindt. Is dit niet het geval, dan zal
de raad van bestuur gevormd worden door de zes leden met de meeste stemmen, alsook de
instructeur met de meeste stemmen. Er dient aldus tenminste één instructeur Nelos deel uit te
maken van de raad van bestuur.
De stemming is geheim en schriftelijk.
Er worden door ieder stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering zeven stemmen uitgebracht.
Stembiljetten waarop meerdere of mindere stemmen worden uitgebracht worden als ongeldig
beschouwd.
Indien de stemming onbeslist is, wordt voor die kandidaten opnieuw gestemd.
Op het einde van het driejarig mandaat zijn alle bestuurders samen uittreed baar en herkiesbaar.
Hun mandaat eindigt bovendien door overlijden, ontslag of afzetting.
Een vrijgekomen mandaat wordt herverkiesbaar gesteld bij de eerste volgende algemene
vergadering. Werkelijke leden kunnen hun kandidatuur stellen bij de secretaris 14 dagen voor de
algemene vergadering. Verkiezing gebeurt conform art. 8.
Elke medebestuurder die verkozen is om zijn mandaat tussentijds uit te oefenen, is hiermee slechts
gelast voor de overblijvende duur van zijn ingevulde mandaat.
Art. 9 De raad van bestuur lijdt zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
De raad kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of
meer van zijn leden.
Derden kunnen slechts volmacht ontvangen voor een duidelijk omschreven opdracht en mits deze in
de tijd beperkt is.
Een vrijgekomen mandaat kan dus tot de volgende algemene vergadering door een lid, aangeduid
door de raad van bestuur, met adviserende bevoegdheden, worden ingevuld.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke regelementen uit die hij nodig acht.
Voor buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig
vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van drie bestuursleden. Tegenover derden
zijn deze niet gehouden enige machtiging of bijzondere machtiging voor de leggen, zelfs niet
tegenover de hypotheekbewaarder.
Art. 10 De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van drie bestuurders, op
de plaats, de dag en het uur vermeld in de oproepingsbrief of e-mail.
Tenminste vijf beheerders dienen aanwezig te zijn op de bestuursvergadering.
De oproepingsbrief of e-mail behelst daarenboven de agenda, en de raad kan geen geldige besluiten
buiten de agenda nemen.

De oproepingsbrief wordt hetzij gestuurd met gewone post, per e-mail of persoonlijk overhandigd
aan de leden, ten laatste acht dagen voor de vergadering.
De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid der aanwezige leden.
De vergaderingen en beslissingen van de raad van beheer worden opgetekend in een speciaal
register en ondertekend door tenminste drie van de leden.
Elk lid van de raad van bestuur, waarvan de onvoldoende gemotiveerde afwezigheid op drie
opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur bij eenparigheid van de aanwezige leden van
de raad wordt vastgesteld, zal als ontslagnemend beschouwd worden.
De raad van bestuur betekent dit ontslag per aangetekend schrijven. Op de eerstvolgende Algemene
Vergadering wordt dit ontslag al dan niet bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

4 ALGEMENE VERGADERING
Art. 11 De regelmatig bijeengekomen Algemene Vergadering van de werkelijke leden
vertegenwoordigt alle leden, haar besluiten verbinden alle leden, zowel de werkelijke als de
toegetreden leden. Zij beraadslaagt en beslist in alle zaken die de vereniging aanbelangen en de niet
uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de raad van bestuur horen.
De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid van de werkelijke leden haar bevoegdheden
aan de raad van bestuur overdragen, behalve deze, die door artikel 4 van de vzw-wet aan de
Algemene Vergadering voorgehouden zijn.
Art. 12 De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op de tweede dinsdag van de maand maart
voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook van het beleid van de bestuurders.
Zij wordt ook samengeroepen tijdens het doel of het belang van de vereniging dit vereist.
De raad van bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen telkens er
tenminste één vijfde van het totaal aantal werkelijke leden, zoals dit blijkt uit het laatste ter griffie
van de bevoegde rechtbank neergelegde ledenregister, daarom verzoeken en wel binnen één maand
na het indienen van zulk schriftelijk verzoek bij de raad van bestuur.
Al de werkelijke zowel als toegetreden leden moeten opgeroepen worden tenminste acht dagen
voor de Algemene Vergadering. Dit gebeurt bij gewone brief of per e-mail. De uitnodiging kan alleen
geldig zijn indien ze ondertekend zijn door de voorzitter, zijn gevolmachtigden of door twee
bestuurders.
De oproeping vermeldt steeds de agenda, de plaats, de dag en het uur van de vergadering.
De agenda wordt bepaald door de raad van bestuur. Punten, schriftelijk of per e-mail aangebracht
door één twintigste van de werkelijke leden moeten op de agenda geplaatst worden.
De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda.
Art. 13 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van raad van bestuur of door de
ondervoorzitter of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.

Elk werkelijk lid en elk toegetreden lid heeft het recht aanwezig te zijn op, en deel te nemen aan de
vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van gelijk welke door hem gekozen
mandataris die zelf lid moet zijn.
Al de werkelijke leden beschikken in de vergadering over één stem. Elk werkelijk lid kan zich in de
vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid, niemand in de vergadering mag
meer dan twee lastgevers vertegenwoordigen.
Art. 14 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezigen werkelijke leden,
hoe groot het aantal aanwezigen ook is, behalve in geval van statuutwijziging en de ontbinding van
de vereniging.
Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
Voor statutenwijziging en de ontbinding van de vereniging is evenwel de aanwezigheid van twee
derde van de werkelijke leden vereist. Indien dit quorum niet bereikt wordt, dan kan een tweede
vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen
aannemen, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde werkelijke leden. Die tweede
vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.
Een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vereniging kunnen enkel
aangenomen worden met een vier vijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
werkelijke leden, elke andere statutenwijziging vereist een twee derde meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 15 De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een ten zetel van de
vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
vergadering en door de leden die zulks wensen.
Afschriften of uittreksels worden door de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris
ondertekent. Art. 26 Novies van de vzw-wet vereist dat de raad van bestuur binnen één maand na de
Algemene Vergadering een afschrift van de notulen neerlegt ter griffie van de bevoegde rechtbank,
samen met het geactualiseerde ledenregister, de jaarrekening en de begroting voor het lopende
kalenderjaar.
Bestuurswijzigingen, statutenwijzigingen en beslissingen over ontbinding en vereffening moeten via
dezelfde griffie bij uittreksel bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgische staatsblad.

5 INZAGERECHT LEDEN
Art. 16 Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, als
mede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering van de raad van bestuur en van de
personen, als dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een
mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. Om inzage te krijgen
dient het lid een schriftelijk of per e-mail verzoek in te dienen bij de raad van bestuur met wie ze een
datum en het uur van de raadpleging overeenkomen.

6 REKENINGEN EN BEGROTINGEN
Art. 17 De vereniging dient een volledige boekhouding bij te houden waarin al de inkomsten en
uitgaven worden opgetekend.

De boekhouding dient niet alleen ter verantwoording voor de belastingen, maar ook ten aanzien van
zijn leden.
Na elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de
inventaris en de balans opgesteld, als mede de begroting voor het volgend jaar. Deze stukken
worden onderworpen aan de goedkeuring van de jaarlijkse Algemene Vergadering en wordt voor
akkoord ondertekend door twee leden. De rekeningen worden vijftien dagen voor de Algemene
Vergadering ter inzage en ter beschikking gesteld op plaats en tijdstip bepaald door de voorzitter.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Het batig saldo ter rekeningen behoort aan de vereniging.
De jaarrekening en de begroting wordt door de raad van bestuur binnen één maand na deze
jaarvergadering ter griffie van de bevoegde rechtbank neergelegd.

7 ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 18 De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering,
overeenkomstig art. 14 van onderhavige statuten, ofwel door een gerechtelijke beslissing.
In geval van ontbinding worden door de Algemene Vergadering en bij gebreken daarvan door de
bevoegde rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze
van de tegeldemaking der goederen en van de vereffening der schulden vastgesteld.
Art. 19 In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden
aan één of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk met hetzelfde maatschappelijk doel als
deze verenigingen. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke
vereniging(en) het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
Art. 20 Voor alles waarin onderhavige statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de VZW
wetgeving.

