KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS & FEDERATIE
VAN DANS EN SPORT vzw

KAVVV&FEDES vzw
GEWIJZIGDE STATUTEN
HOOFDSTUK I
Naam en doel (1.I – 5.I)
HOOFDSTUK II
De leden van de vereniging (6.II – 8.II)
HOOFDSTUK III
Bestuursorgaan
Aanstelling, bevoegdheid, samenstelling en algemene punten (9.III – 15.III)
HOOFDSTUK IV
Algemene Vergadering
Bijeenkomsten en samenstelling (16.IV – 18.IV)
Bevoegdheid (19.IV – 20.IV)
Algemene punten (21. IV)
HOOFDSTUK V
Ontbinding en vereffening (22.V – 24V)

HOOFDSTUK I
NAAM EN DOEL
Artikel 1.I
De vereniging werd gesticht op 20 september 1948, op initiatief van de heer G. Willems, onder de benaming
“Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs vzw”, afgekort A.V.V.V vzw., thans “Koninklijke Antwerpse Vereniging
van Vriendenclubs”, afgekort K.A.V.V.V.
Sinds 1 januari 2017 wordt de vereniging “Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie voor
Dans en Sport” genoemd, afgekort KAVVV&FEDES, na opslorping van “Federatie voor Dans en Sport vzw”,
afgekort FEDES.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen
met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het
ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
rechtspersoon.
Artikel 2 I.
a. De vereniging heeft tot belangeloos doel de lichaamsbeweging en sportbeoefening te bevorderen en te
promoten bij alle lagen van de Vlaamse bevolking, dit zowel op recreatief als op competitief vlak, zowel bij
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b.

c.

d.

e.

beginners als bij gevorderden, bij individuele sporters maar ook bij groeperingen van sporters en bij clubs
in een geest van volstrekt amateurisme en onder vrienden.
Tot het voorwerp (ofwel de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden
verwezenlijkt) behoort onder meer, maar niet uitsluitend
1. Het organiseren van kortlopende en langlopende trainingssessies, stages, clinics, sportkampen,
bijscholingen en kaderopleidingen
2. Het (mede)organiseren van allerlei sporthappenings, wedstrijden en tornooien
3. Het opleiden tot gediplomeerde trainer in diverse sportdisciplines
4. Het verstrekken van informatie aan de leden
5. De sportclubs en de leden bijstand verlenen en begeleiden op het logistieke vlak.
6. Samenwerken met scholen, federaties, bonden, verenigingen, overheidsinstellingen en iedereen die
kan bijdragen om haar sportieve doelstellingen te bereiken
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende
activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van
haar doel. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de
oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald
belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
De vereniging zal haar activiteiten uitvoeren conform de van kracht zijnde wetgeving in respect voor de
democratische regels. Zo zal de vereniging er onder meer specifiek op toezien dat haar werking in
overeenstemming is met de decreten voor erkenning en subsidiëring van sportfederaties, het decreet van
de niet betaalde sportbeoefenaar van 24.7.1996 of diens opvolgers en het decreet op het Medisch
Verantwoord Sporten van 27.3.1991 of diens opvolgers. De vereniging onderschrijft tevens expliciet het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het internationaal
Verdrag inzake de rechten van het kind.
De vereniging zal zich inspannen om mensenhandel binnen de vereniging en bij de aangesloten clubs tegen
te gaan en zal sanctionerend optreden, waar nodig.

Artikel 3 I.
De zetel is gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Boomgaardstraat 22 bus 16 in het Vlaams Gewest. Het
Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel en uitbatingsadressen te verplaatsen naar elke andere plaats
binnen het Nederlandstalig taalgebied (België) en om de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. Indien ten
gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De Algemene Vergadering zal een zetelwijziging bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.
Artikel 4 I.
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.
Artikel 5 I.
Binnen de grenzen van de organisatie zullen geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een
eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan
vastgesteld beleid.

HOOFDSTUK II
DE LEDEN VAN DE VERENIGING
Artikel 6 II.
De vereniging telt leden. Leden hebben alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.
Er zijn twee categorieën leden, naar gelang van de vzw betrokken bij de fusie door opslorping op 01/01/2017
waaruit ze afkomstig zijn,.
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Het aantal leden is bepaald op 14 leden, waarbij elke categorie leden precies 7 leden heeft. Elke natuurlijke persoon,
rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als lid. Een
kandidaat-lid dient schriftelijk een aanvraag in bij de Voorzitter van het Bestuursorgaan. Die draagt de kandidatuur
op bindende wijze voor aan het Bestuursorgaan, die autonoom over lidmaatschap beslist.
Het ledenregister wordt overeenkomstig de wet bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vzw. Dit register
kan niet worden verplaatst. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging dit register raadplegen. Daartoe richten
zij een schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het
register overeenkomen.
De leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.
Artikel 7 II.
Het staat de leden vrij uit de vereniging te treden. Wie ontslag wenst te nemen maakt dit bekend per
aangetekend schrijven of per elektronische ondertekende mail geadresseerd aan de Voorzitter van het
Bestuursorgaan. Het ontslag gaat onmiddellijk in bij ontvangst van het schrijven, tenzij hierdoor het aantal leden
zou dalen onder het statutair minimum, zoals bepaald in artikel 6.II. In dit geval gaat het ontslag maar in als in de
vervanging is voorzien, zonder dat dit meer dan drie maanden mag bedragen.
Het lidmaatschap van een lid of toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit
van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van de
leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de Voorzitter van het Bestuursorgaan
geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en
kan zich laten bijstaan door een advocaat.
Artikel 8 II.
Uittredende of uitgesloten leden, toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengen vorderen. Deze uitsluiting van rechten op het vermogen van de vereniging geldt te allen tijde: tijdens het
lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, en bij
om het even welke gebeurtenis wanneer dan ook.
HOOFDSTUK III
BESTUURSORGAAN
Artikel 9 III.
De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit acht leden, waarbij elk van de twee
categorieën van leden het recht heeft om 4 kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de Algemene Vergadering,
die acht bestuurders aanstelt de Voorzitter incluis, paritair verdeeld over de twee categorieën leden.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Er is een maximale aaneengesloten zittingsperiode
van twaalf jaar.
Artikel 10 III.
De Algemene Vergadering kiest de Voorzitter. Deze wordt benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor een periode van 4 jaar. Na elke
periode wisselt de categorie van leden waaruit de Voorzitter wordt gekozen, tenzij de aan zet zijnde categorie van
leden hieraan verzaakt voor de komende periode. De functie van Voorzitter kan niet gecumuleerd worden met deze
van directeur, werknemer van de vzw die de dagdagelijkse leiding uitoefent.
Artikel 11 III.
Het Bestuursorgaan wordt door de Voorzitter samengeroepen en voorgezeten.
Plaats, datum en uur van een bijeenkomst van het Bestuursorgaan worden bepaald door de Voorzitter.
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Het Bestuursorgaan zal minstens vijf keer per jaar vergaderen. In geval van afwezigheid kan men zich laten
vertegenwoordigen door een ander lid van het Bestuursorgaan. De volmachtdrager mag slechts over één
volmacht beschikken.
Het Bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is die van de Voorzitter
beslissend.
Artikel 12 III.
De leden van het Bestuursorgaan worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde afzetbaar.
De leden van het Bestuursorgaan oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoemingen, herverkiezingen, ontslag,
aftreden en afzetting van de leden van het Bestuursorgaan worden nadat hiertoe is besloten, ingediend bij het
bestuur van het Belgisch Staatsblad ter publicatie.
Artikel 13 III.
De leden worden tot de vergadering van het Bestuursorgaan uitgenodigd per mail of via een digitaal medium,
minstens 5 werkdagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt de dagorde.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de
vereniging. Notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en een
bestuurder van de andere categorie van leden dan de Voorzitter en van de bestuurders die erom verzoeken;
kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
Bestuursorgaan. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de notulen van de vergaderingen van het
Bestuursorgaan.
Artikel 14 III.
Het Bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze als college in en buiten rechte. Hij
is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en de statuten
aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist al dan niet over het aanwenden van rechtsmiddelen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één bestuurder die alleen handelt tot een bedrag van € 5.000,00.
Dit bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex waarbij de index van 2013 gesteld wordt op 100%. Boven dat
bedrag wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd door te minste twee bestuurders die tezamen handelen
en waarbij de beide categorieën van leden vertegenwoordigd zijn. Het Bestuursorgaan kan niet zonder
toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de
vertegenwoordiging van de vzw bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw of de vestiging van
een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperking kan evenwel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken
vertegenwoordigers in het gedrang.
Het Bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht.
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.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die samen het Dagelijks Bestuur worden
genoemd. Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen als college handelen, zowel wat het intern
dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigings-macht voor dat dagelijks bestuur betreft. Het
Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het Dagelijks Bestuur.
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De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het Bestuursorgaan
beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw
in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die €5.000,00 te boven gaan. €. Dit bedrag is gekoppeld aan
de gezondheidsindex waarbij de index van 2013 gesteld wordt op 100%. Dit maximumbedrag kan niet worden
tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne
aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering, het
Dagelijks Bestuur, directie en de comités wordt beschreven in het Intern Reglement. De recentste versie van het
Intern Reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vereniging. De recentste versie van het Intern
Reglement dateert van 27/12/2021. Het Intern Reglement maakt integraal en ondeelbaar deel uit van de
statuten.
Er wordt tevens vastgelegd dat de leden van het Bestuursorgaan geen arbeidsrelatie mogen hebben met een
bedrijf dat de organisatie sponsort. Daarnaast kunnen de leden van het Bestuursorgaan geen lid zijn van een
rechtsprekend orgaan binnen de organisatie.
Artikel 15 III.
De rekeningen van het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar worden door het
Bestuursorgaan opgemaakt en aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
HOOFDSTUK IV
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 IV.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging, die elk beschikken over één stem. De
Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuursorgaan.
Artikel 17 IV.
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het Bestuursorgaan of de Voorzitter of, in
voorkomend geval, de commissaris, wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten,
telkens als het doel van de vereniging dit vereist en op vraag van 1/5de van de leden. Het Bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek tot
bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
Plaats, datum en uur worden bepaald door het Bestuursorgaan. De Algemene Vergadering moet tenminste
tweemaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekening van het afgelopen jaar, dit
binnen de zes maanden na afsluiting van het voorbije boekjaar, en voor de begroting van het komende jaar. In
geval van afwezigheid kan men zich laten vertegenwoordigen door een lid van de Algemene Vergadering.
Artikel 18 IV.
De leden worden tot de vergadering uitgenodigd per mail of via een digitaal medium, minstens 5 werkdagen voor
de vergadering. De uitnodiging vermeldt de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een
ontwerp van agenda. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda
gebracht. Het moet uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuursorgaan
bezorgd worden.
Artikel 19 IV.
De Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigingen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de
bestuurders en commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldigingen, het goedkeuren van de
jaarrekeningen en de begroting, het ontbinden van de vereniging en het verlenen van kwijting van de bestuurders
en de commissarissen alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders
en de commissarissen, de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming, het doen of aanvaarden van een
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'inbreng om niet' van een algemeenheid, het vastleggen of wijzigen van het intern reglement, het uitsluiten van
een lid en alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen.
Artikel 20 IV.
In algemene regel is de Algemene Vergadering samengesteld, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden is, en de beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid der stemmen, behalve wanneer het WVV of
deze statuten het anders bepalen. Bij staking van de stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
Artikel 21 IV.
Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt. Deze verslagen worden bewaard op de
maatschappelijk zetel van de vereniging. Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op
de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de
verslagen van de Algemene Vergadering.
Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering. Er
wordt evenwel voorzien in een openbare en publiceerbare samenvatting van elk verslag van de Algemene
Vergadering.
Artikel 22 IV.
Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende
uitvoeringsbesluiten. Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter
goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Nadat het Bestuursorgaan verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene
Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is
alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating
of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft,
wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het
dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening
neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.
HOOFDSTUK V
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 23 V.
In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto-actief van de vereniging besteed aan een werk en/of
stichting (of werken en stichtingen) door de Algemene Vergadering aangeduid en dat (of die) geen politieke
strekking mag (of mogen) hebben.
Artikel 24 V.
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, zijn de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.
Artikel 25 V.
De aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gecoördineerde statuten treden instant in
werking.
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Wijziging Bestuursorgaan met ingang van 24 maart 2021
Ontslag uit het Bestuursorgaan
Eddy Elst (°13/03/1946, Antwerpen), Krijgslaan 247/8, 2610 Wilrijk
Benoeming als lid van het Bestuursorgaan
Luc Bastenie (°13/07/1957, Merksem), Rodeborgstraat 78, 2900 Schoten
Erwin Breugelmans (620625-41780), Jean Jaureslaan 26, 8370 Blankenberge
Rudy Everaert (560322-16977), Daverlostraat 69, 8310 Brugge Assebroek
Albert Gryseels (°09/07/1945, Sint-Genesius Rode), Lt. L.Emmerechtsplein 1/5, 1853 Strombeek
Paul Tersago (550517-15342, Niel), Heiligstraat 63/1, 2620 Hemiksem - Voorzitter
Patrick Van Coillie (630615-02715), Bakeroothoek 12, 8490 Varsenare
Walther Vandamme (410819-12726), Dopheidelaan 61, 8210 Loppem
Theo Vissers (02/05/1949), Vaartstraat 154, 2520 Ranst
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