Statuten Target 121 VZW

versie: aug 2022

Volgens de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019.
Naam
Art. 1.
De vereniging draagt de naam “ Schuttersvereniging Target 121 “
Zetel
Art. 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest, Hemelveldstraat 4, 3570 Alken.
Gerechtelijk Arrondissement - Ondernemingsrechtbank Tongeren.
Doelstelling en voorwerp
Art. 3.
De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de schietsport.Zij is bevoegd om
handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste
lid, en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende die
zij voor de verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten
en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen stellen, en onder
meer overeenkomsten sluiten, contracten tekenen, personeel aanwerven, verzekeringspolissen afsluiten, of
goederen in huur nemen.
Duur
Art. 4.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, Zij kan ten allen tijde worden ontbonden, waarbij
het bezit wordt overgedragen zoals beschreven in het UBO – register.
Leden
Art. 5.
De vereniging zal minstens 10 leden tellen, en kent enkel effectieve leden, is conform het WVV, en latere
wetswijzigingen, de oprichters zijn de eerste leden van de vereniging, als lid kan tot de vereniging
toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover toegelaten door de wet of andere
regelgeving, die door het bestuursorgaan als zodanig wordt toegelaten.
Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan het bestuursorgaan, dit
verzoek kan per brief of per e-mail, het bestuursorgaan beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.

Het bestuursorgaan kan op door hem te bepalen voorwaarden ‘toegetreden leden’ tot de vereniging
toelaten.
Art. 6.
De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 150 €, Het bestuursorgaan stelt
jaarlijks de door de leden verschuldigd bijdrage vast.
Art. 7.
Elk lid kan ten allen tijde de vereniging verlaten, mits hij er minstens 1 maand op voorhand kennis van
geeft, doch niet alvorens hij opeisbare bijdragen heeft betaald, dit verzoek schriftelijk kan gebeuren per
brief of per e-mail.
Het lid dat geen bijdrage betaald, wordt geacht ontslag te nemen, hiertoe zal het bestuursorgaan de leden
aanmanen tot betaling binnen door het bestuur te bepalen termijn, vanaf jaarlijks rondschrijven ( e-mail of
post) tot ten laatste 30 november 20.. ), na het verstrijken van deze termijn is het lid automatisch
ontslagnemend.
Algemene vergadering
Art. 8.
De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden en is bevoegd voor hetgeen bepaald in het WVV
en latere wetswijzigingen.
Het boekjaar wordt op 31 dec. afgesloten, de algemene vergadering dient voor 30 jun. plaats te vinden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Het wijzigen van de statuten.
Benoemen en afzetten van de bestuurders.
Benoemen en afzetten van mandatarissen.
Bepalen van bezoldigingen, of vergoedingen.
Het kwijten aan de bestuurders en mandatarissen.
Het goedkeuren van de begroting en van de rekening.
Het uitsluiten van een lid.
Het omzetten van de vereniging vzw in een ivzw vennootschap met een sociaal oogmerk.
Ontbinding van de vereniging.
Alle andere gevallen waarin statuten of de wet dat vereisen.

Ieder lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid, die het correlerend stemrecht mag uitoefenen,
zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.
Art. 9.
De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, Behoudens hetgeen
hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld
volgens de Art. 5:80 tot 5:100 van het WVV, en latere wetswijzigingen.

Het bijeenroepen van de algemene vergadering gebeurt steeds op initiatief van het bestuursorgaan, alle
leden moeten schriftelijk worden opgeroepen minstens 15 dagen voor de vergadering, per brief of e-mail,
met vermelding van de agenda.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen op initiatief van het
bestuursorgaan, of op initiatief van een vijfde van de leden van een vereniging.
Art. 10.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid
door de ondervoorzitter of secretaris, of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
De voorzitter wijst een secretaris aan in geval de secretaris van het bestuursorgaan afwezig is.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen bij unanieme
goedkeuring door de aanwezige leden of vertegenwoordigde op de algemene vergadering.
Art. 11.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen,
ongeacht het aantal aanwezigen, bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de
vergadering.
Art. 12.
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in de zetel van de vereniging gehouden
bijzonder registreren ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het
wensen, afschriften en uittreksels van de notulen worden door de voorzitter en de secretaris van het
bestuursorgaan ondertekend.
De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende derden mondeling of bij
gewone brief of e-mail ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven
bekendmakingen.
Bestuur
Art. 13.
De vereniging wordt bestuurd door een minimum van 3 bestuurders (die lid zijn van de vereniging), zij
worden benoemd op de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor 1 jaar, bestuurders
dagelijks bestuur voor 2 jaar (voorzitter, secretaris, penningmeester, ondervoorzitter). Hun opdracht
eindigt van rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag,
aftreden of afzetting en verlies van lidmaatschap.
De bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Iedere bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
Art. 14.
Kandidaturen voor het bestuursorgaan, dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan het bestuur, ten
laatste 1 trimester voor de algemene vergadering, kandidaten dienen minstens 3 jaar ononderbroken lid
zijn van de vereniging, voor de functies in het dagelijks bestuur, dienen de kandidaten 2 ononderbroken
termijnen in bestuursorgaan hebben volbracht. Bij gebrek aan kandidaturen worden de functies en
mandaten automatisch verlengt.
Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijdse opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts
bestuurder tot dat mandaat verstreken is. Bestuurders wier mandaat van beperkte duur is, moeten voor het
verstrijken ervan het initiatief nemen om de algemene vergadering te laten bijeenroepen om nieuwe
bestuurders te benoemen. Indien zij in gebreke blijven, zijn zij ertoe gehouden hun opdracht verder te
vervullen tot in hun vervanging is voorzien, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die door
hun verzuim mocht zijn veroorzaakt.
Het bestuursorgaan kan uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, en penningmeester
kiezen. De voorzitter, ondervoorzitter, en secretaris zijn desgevallend automatisch voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris van de algemene vergadering.
Art. 15.
Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte, zij is
bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuur kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handelsen bankverrichtingen, het lichten van hypotheken, ...
Het bestuur kan delen van zijn bevoegdheid op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere
van de bestuurders.
Art. 16.
Het bestuursorgaan vergadert ten minste éénmaal per trimester, neemt zijn beslissingen bij college, indien
een bestuurder niet akkoord gaat met een beslissing kan dit in de notulen van een vergadering worden
opgenomen, en kan men de bestuursaansprakelijkheid ontlopen, op de bestuursvergadering zijn ook de
afgevaardigde mandatarissen (per discipline) aanwezig, zij hebben geen stemrecht, en zullen ook geen
verantwoordelijk dragen.
Art. 17.
Er zijn geen vrijwaringsclausules ten aanzien van een bestuurder, waarbij de vzw zal instaan voor de
fouten van de bestuurder(s).
Art. 18.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.
Art. 19.
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden,overgedragen aan een
vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel nastreeft als de vereniging, dit kan ook met
een verdeling over meerdere, zoals vermeld in het UBO – register. De procedures voor een vzw in
ontbinding of vereffening worden geregeld in de artikelen 2:109 tot 2:149 WVV.
Intern reglement
Art. 20.
In het intern reglement (vroeger huishoudelijk reglement) mogen geen bepalingen komen die in strijd zijn
met de statuten of waarvoor volgens het Wetboek een statutenwijziging nodig is, er mogen geen
bepalingen zijn die raken aan de rechten van de leden of betrekking hebben op de werking van de
algemene vergadering, het intern reglement dient goedgekeurd te worden op de algemene vergadering.
Art. 21.
In geval van gerezen geschillen, uit hoofde van deze artikelen dezer statuten is de Ondernemingsrechtbank
van Tongeren bevoegd.

Opgemaakt te Olmen : augustus 2022

Pondrix Fernand – voorzitter
Bronckaers Jan – secretaris
Pollet Ann – penningmeester
Deboelpaep Constant – ondervoorzitter
Coelho Dos Santos Moreira Nino - bestuurslid
Vermeulen Edward - bestuurslid

