STATUTEN DER VZW “KONINKLIJKE SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VAN
HET GEWEST MOL”. (B.S. dd. 15.03.2011 – gewijzigd op AV 15.04.2016)
TITEL I : De vereniging, haar doel, haar activiteiten en haar leden.
Artikel 1 : Stichting
§ 1. Er is te Mol op 7 januari 2011 een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder de
benaming “KONINKLIJKE SCHEIDSRECHTERSVERENIGING VAN HET GEWEST
MOL” (of afgekort vzw K.S.V.G. Mol).
§ 2. De zetel der vereniging is gevestigd te 2490 Balen, Schommelstraat 8 in het gerechtelijk
arrondissement Turnhout. Deze zetel kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur
verplaatst worden naar elke andere plaats binnen het gewest waar de vereniging actief is.
§ 3. Deze vereniging bestond reeds sinds 8 oktober 1944 als feitelijke vereniging. Ze verwierf
het recht op de Koninklijke titel op 8 oktober 1994.
Artikel 2 : Doel.
§ 1. De vereniging heeft tot doel :
a) de vriendschapsbanden tussen de scheidsrechters, in het bijzonder deze van
het Molse gewest, te verstevigen;
b) mee te werken aan de opleiding van de leden door het inrichten van
bijeenkomsten, besprekingen, cursussen of door alle andere geschikt
geoordeelde middelen en dit in overeenstemming met de officiële comités
van de K.B.V.B. of één van haar ondergeschikte federaties (bv. V.F.V.
(Voetbal Federatie Vlaanderen)).
c) te werken voor de uitbreiding en vervolmaking van het scheidsrechterscorps
van de K.B.V.B. of één van haar ondergeschikte federaties.
d) mee te werken met al haar middelen tot de verspreiding van de sport en tot
de sportieve opleiding van allen die in de voetbalsport belangstellen.
§ 2. De vereniging neemt geen deel aan de discussies op taal, politiek of godsdienstig gebied.
§ 3. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van
het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat
hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur
nemen, verhuren, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle
activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het
realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.
Artikel 3 : Duur van de vereniging.
§ 1. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
§ 2.De vereniging mag niet ontbonden worden zolang vijf vaste leden er zich schriftelijk tegen
verzetten.

Artikel 4 : Leden.
De vereniging zal de scheidsrechters van Mol en omgeving groeperen. Zij zal bestaan uit
vaste leden, steunende leden en verdienstelijke leden.
a) vaste leden : personen welke voorkomen op de bondslijsten van de
K.B.V.B. of één van haar ondergeschikte federaties.
b) steunende leden : personen welke de vereniging steunen en niet (meer)
voorkomen op de controlelijsten van de K.B.V.B. of één van haar
ondergeschikte federaties.
c) verdienstelijke leden : de raad van bestuur kan aan de algemene vergadering
de verdienstelijke leden voorstellen, die zullen gekozen worden tussen
diegenen die gedurende verscheidene jaren diensten aan de vereniging
bewezen hebben.
Artikel 5 : Activiteiten.
§ 1.De vereniging zal cursussen, besprekingen en sportmanifestaties inrichten, alsook andere
activiteiten organiseren ter bevordering van het welzijn en het sociale contact van de leden.
§ 2. Elke twee maanden dient minstens één activiteit georganiseerd te worden.
Artikel 6 : Kleuren van de vereniging.
De kleuren van de vereniging zijn BLAUW en WIT.

TITEL II : Het lidmaatschap en de bijhorende verplichtingen.
Artikel 7 : Lidgelden.
§ 1. De leden betalen een jaarlijks lidgeld, vastgesteld door de raad van bestuur en mede
gedeeld op de jaarlijkse algemene vergadering.
§ 2. Het lidgeld bedraagt maximaal € 250.
Artikel 8 : Lidmaatschap.
§ 1. Door hun lidmaatschap - en het daarbij horend bijtreden tot de statuten - verbinden de
leden zich :
a) ten allen tijde de regels van de welvoeglijkheid in acht te nemen
b) de eer van de vereniging hoog te houden
c) nooit aan de regels van goed gedrag, rechtschapenheid en eer te kort te
komen en geen kritiek uit te oefenen op collega’s.
§ 2. De leden verbinden zich ertoe zich te houden aan de richtlijnen die gesteld worden door
de raad van bestuur bij het inrichten van activiteiten.
Artikel 9 : Einde van het lidmaatschap.
§ 1. Het ontslag van een lid in de loop van een verenigingsjaar moet, om geldig te zijn,
schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.
§ 2. De leden die op 30 september van het lopende verenigingsjaar hun lidmaatschapsbijdrage
niet hebben betaald, worden als ontslagnemend beschouwd. Dit ontslag wordt uitsluitend
aanvaard indien het lid alle sommen die het aan de vereniging verschuldigd is, vereffend heeft.
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of
gedane inbreng.
§ 3. Elk lid dat door de officiële instanties van de K.B.V.B. of één van haar ondergeschikte
federaties van de bondslijsten geschrapt is, zal van ambtswege uit de vereniging gesloten
worden en dit tot hij/zij terug aangesloten is bij de K.B.V.B of één van haar ondergeschikte
federaties.
Artikel 10 : Uitsluiting van een lid.
§ 1. De uitsluiting van een lid kan enkel uitgesproken worden door de jaarlijkse algemene
vergadering tegen het lid dat aan zijn eer en zijn plichten ten opzichte van de vereniging zou
tekort gekomen zijn, of dat door zijn gedrag of daden de belangen en de goede naam van de
vereniging zou aangetast hebben.
§ 2. Voor de uitsluiting is een 2/3de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigende leden vereist en dit na geheime stemming.
§ 3 De betrokkene moet evenwel de gelegenheid geboden worden om zich mondeling te
verdedigen. Om zijn verdediging voor te dragen zal het lid per aangetekend schrijven worden
opgeroepen. Indien hij zich niet aanmeldt, kan de jaarlijkse algemene vergadering beslissen
zonder hem te aanhoren.

TITEL III : De raad van bestuur.
Artikel 11 : Samenstelling raad van bestuur.
§ 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die als volgt is samengesteld :
a) de voorzitter
b) de ondervoorzitter(s)
c) de secretaris
d) de schatbewaarder
e) meerdere afgevaardigden
§ 2. De minimum bezetting van de raad van bestuur bedraagt 5 (vijf) personen.
§ 3. De maximum bezetting van de raad van bestuur bedraagt 13 (dertien) personen.
§ 4. De bestuursleden mogen geen bezoldiging of geldelijke voordelen genieten.
§ 5. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, één of meerdere
ondervoorzitter(s), een secretaris en een schatbewaarder.
Artikel 12 : Verkiezing leden raad van bestuur.
§ 1. De leden van de bestuursraad worden verkozen uit de vaste en steunende leden van de
vereniging. Dit gebeurt op de jaarlijkse algemene vergadering. De functie van voorzitter,
secretaris en schatbewaarder kan enkel ingevuld worden door een vast lid.
§ 2. Elke kandidatuur voor de raad van bestuur moet om geldig te zijn ten minste bij de
aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering - aan de goedkeuring van de welke zij wordt
onderworpen - schriftelijk ingediend worden en door de nieuwe kandidaat ondertekend zijn.
§ 3. De leden van de raad van bestuur worden verkozen volgens de volgorde, bepaald door
het aantal behaalde stemmen behaald op de jaarlijkse algemene vergadering. Om verkozen te
zijn, moet de kandidaat minimaal de helft van de stemmen behaald hebben.
§ 4. De leden van de raad van bestuur moeten op het moment van verkiezing minimaal 18 jaar
oud zijn.
Artikel 13 : Duur mandaat raad van bestuur.
§ 1. Een verkozen lid van de raad van bestuur heeft een ambtstermijn van 2 jaar en is daarna
terug herkiesbaar.
§ 2. Het mandaat van de secretaris is echter niet herkiesbaar. Wordt een nieuwe secretaris
aangesteld, dan wordt de vorige secretaris gewoon bestuurslid en herkiesbaar bij de
eerstvolgende algemene jaarvergadering.

Artikel 14 : Ontslag lid raad van bestuur.
§ 1. Is er een lid van de raad van bestuur dat zijn termijn van 2 jaar niet volbrengt door
ontslagname, overlijden, hetzij om andere redenen, dan kan deze pas vervangen worden op de
volgende jaarlijkse algemene vergadering. Een ontslagname vanwege een lid van de raad van
bestuur moet om geldig te zijn schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.
§ 2. De leden van de raad van bestuur dewelke tijdens één jaargang minder dan de helft van de
bijeenkomsten van de raad van bestuur bijwonen, worden als ontslagnemend aanzien. Zij
zullen door de secretaris bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden van deze
beslissing door de raad van bestuur genomen.
Artikel 15 : Bevoegdheden leden raad van bestuur.
§ 1. De voorzitter waakt over de toepassing van de statuten. Hij is gelast met de handhaving
van de orde op de verschillende activiteiten van de vereniging. In geval van gelijkheid of
staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter.
§ 2. De secretaris is gelast met alle briefwisseling van de vereniging en bewaart de archieven.
Tevens zorgt de secretaris voor de opmaak van de verslagen van de bijeenkomsten van de
raad van bestuur en van de jaarlijkse algemene vergadering. Aan de jaarlijkse algemene
vergadering legt de secretaris een jaaroverzicht voor met daarin vermeld al de activiteiten. De
zetel van de vereniging bevindt zich op het adres van de secretaris.
§ 3. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen geldig de vereniging in alle officiële akten
na voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur. De voorzitter kan eventueel vervangers
aanstellen.
§ 4. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn ambt en vervangt hem tijdens zijn
afwezigheid.
§ 5. De schatbewaarder is gelast met de boekhouding van de vereniging en behandelt alle
ontvangsten en uitgaven welke hij inschrijft in het kasboek. Hij is gehouden tijdens elke
bijeenkomst van de raad van bestuur het overzicht van de boekhouding voor te leggen. Tevens
dient hij eens per jaar aan de algemene vergadering een algemeen overzicht van de financiële
situatie van de vereniging voor te leggen. Tevens is hij gelast met de inning van de lidgelden
van de vereniging.
§ 6. Alle andere afgevaardigden kunnen verdere specifieke taken opgelegd krijgen door de
raad van bestuur. Zij staan tevens mee in voor het algemene beleid van de vereniging, samen
met de hoger vermelde leden van de raad van bestuur.
§ 7. De raad van bestuur regelt alle zaken in verband met het beheer van de vereniging. Het
treft alle maatregelen welke nodig geoordeeld worden voor het handhaven van de
reglementen.

Artikel 16 : Bijeenkomsten raad van bestuur.
§ 1. De raad van bestuur vergadert volgens eigen beslissing en zo dikwijls de voorzitter dit
nodig acht op verslag van de secretaris of op aanvraag van drie leden van de raad van bestuur.
§ 2. Tenminste één maal om de twee maanden moet er een raad van bestuur gehouden
worden.
§ 3. De aanwezigheid van de meerderheid der raadsleden (helft + één) is vereist om geldig te
kunnen beraadslagen.
§ 4. Indien de eerste vergadering niet in getal is, dan kan de dagorde slechts
afgehandeld worden tijdens een bijzondere zitting acht dagen na de eerste gehouden en
waarvan alle leden opgeroepen worden per aangetekende brief. De besluiten alsdan genomen
zijn geldig welke ook het aantal aanwezige leden zijn.

TITEL IV : Jaarlijkse algemene vergadering.
Artikel 17 : Samenstelling jaarlijkse algemene vergadering.
§ 1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.
§ 2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur,
of door de ondervoorzitter. De voorzitter wordt bijgestaan door de secretaris.
§ 3. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
§ 4. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts één ander
lid vertegenwoordigen.
Artikel 18 : Bevoegdheden jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor de volgende items :
§ 1. Het wijzigen van de statuten van de vereniging.
§ 2. Het benoemen en afzetten van leden van de raad van bestuur.
§ 3. De kwijting van de bestuurders en de commissarissen.
§ 4. Het goedkeuren van het jaarverslag, de begroting en de jaarrekening. De algemene
vergadering benoemt twee afgevaardigden – die geen lid zijn van de raad van bestuur - gelast
met het nazicht van de boekhouding. Deze controle zal in overleg met de schatbewaarder
worden uitgevoerd.
§ 5. Het uitsluiten van een lid (zie ook artikel 11).
§ 6. Het vrijwillig ontbinden van de vereniging (zie ook artikel 25).
§ 7. Alle gevallen waarin onderhevige statuten dit vereisen.
Artikel 19 : Bijeenroeping jaarlijkse algemene vergadering.
§ 1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering minstens één maal per jaar samen in
de maanden april of mei voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begroting van het volgende jaar.
§ 2. De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen telkens het doel of het belang
van de vereniging dit vereist en telkens wanneer één vijfde van de leden hierom vraagt.
§ 3. Alle leden worden schriftelijk (per email of brief) uitgenodigd minstens 10 (tien) dagen
voor de algemene vergadering plaatsvindt. De uitnodiging wordt verstuurd door de secretaris
in opdracht van de voorzitter. Ze vermeldt minstens dag, uur en plaats van de algemene
vergadering, alsook de agenda (die voorafgaand wordt vastgelegd door de raad van bestuur).

§ 4. De leden kunnen agendapunten voor de algemene vergadering toevoegen mits schriftelijke
aanvraag via de secretaris minstens 5 (vijf) dagen voor de vergadering.
Artikel 20 : Geldige samenstelling van de algemene vergadering.
§ 1. De algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezigen en
vertegenwoordigende leden.
Artikel 21 : Geldige stemming tijdens de algemene vergadering.
§ 1. Inzake aangelegenheden andere dan vermeld in artikel 11 worden de besluiten genomen
bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigende leden. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
§ 2. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de
vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij stemming
omtrent statutenwijziging of ontbinding worden onthoudingen geteld als tegenstem. Het
uitsluiten van een lid gebeurt door geheime stemming.
Artikel 22 : Notulen van de algemene vergadering.
§ 1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden
door de secretaris van de vereniging. Deze notulen worden verzameld in een bijzonder
register.
§ 2. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging op afspraak het bijzonder register
raadplegen.

TITEL V : Begroting – rekening – nazicht.
Artikel 23 : Boekjaar.
§ 1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
§ 2. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en de begrotingen voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de rekening en begroting
spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de
bestuurders.
§ 3. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet
vermelde stukken binnen de dertig (30) dagen na de goedkeuring worden neergelegd op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TITEL VI : Ontbinding – vereffing.
Artikel 24 : Ontbinding van de vzw.
§ 1. In geval tot ontbinding der vereniging wordt besloten, waartoe uitsluitend de algemene
vergadering bevoegd is, zullen drie vaste leden, benoemd door de algemene vergadering, er
mede gelast worden om alle bezittingen over te maken aan een liefdadigheidsinstelling zonder
politieke strekking, aangeduid door de algemene vergadering.
Artikel 25 : Resterende zaken.
§ 1. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wetgeving op de vzw’s
en de besluiten genomen in functie ervan van toepassing, alsook de algemene wettelijke
bepalingen.
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