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Akte coördinatie statuten:

Titel 1 : Naam, zetel, doel, duur
art.1 : De vereniging
SPORTVERENIGING”.

draagt

als

naam

:

“KONINKLIJKE

NOORSE

art.2 : De zetel van de vereniging is gevestigd in de agglomeratie
Antwerpen, gemeente 2950 Kapellen, Heidestraat 28. De zetel mag naar elk
ander adres binnen de agglomeratie en gemeente overgebracht worden bij
beslissing van een Buitengewone Vergadering.
art.3 : De vereniging heeft tot doel de leden gelegenheid te geven te
voetballen in competitieverband. Ter verwezenlijking van haar doel kan de
vereniging alle daden stellen, voorzover zij niet in tegenstrijd met de
wetgeving zijn. Alle winstoogmerken worden echter uitgesloten.
art.4 : De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen
tijde worden ontbonden.
Titel 2 : De leden
art.5 : Het aantal leden is onbeperkt doch het minimum aantal leden moet
drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden.
Toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen die
omschreven worden in het huishoudelijk reglement, opgesteld door het
dagelijks bestuur. Alleen effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene
Vergadering. We maken een onderscheid tussen een toegetreden lid en een
effectief lid.
art.6 : Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden éénieder
(natuurlijk of rechtspersoon) die door de Raad van Bestuur als zodanig
toegelaten wordt. De voorwaarden tot toetreding worden bepaald door het
Dagelijks Bestuur.
De effectieve leden daarentegen worden voorgesteld door de raad van
bestuur en benoemd door de Algemene Vergadering.
Om als effectief lid erkend te worden dient de kandidatuur per gewone brief

gericht te zijn aan de Raad van Bestuur. De betaling van het lidgeld is een
voorwaarde om als lid erkend te worden. Uitzonderingen hierop kunnen
echter door het Dagelijks Bestuur voorzien worden.
art.7 : De jaarlijkse bijdrage van het toegetreden lid bedraagt maximum
2.500 EUR.
De bijdrage wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur
vastgelegd.
art.8 : Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag moet per brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis
gebracht worden.
De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering
gebeuren en moet met twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen worden uitgesproken.
Het toegetreden lid dat niet tijdig zijn lidgeld betaalt, wordt geacht ontslag te
nemen.
art.9 : Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen
deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of
vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Titel 3 : De Raad van Bestuur
art.10 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van
tenminste 2 leden die effectief lid zijn van de vereniging. Zij worden
benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid en zijn ten
allen tijde door deze afzetbaar. Hun mandaat duurt drie jaar en is
hernieuwbaar bij beslissing van de Algemene Vergadering. Zij oefenen hun
mandaat kosteloos uit. Een lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen
op gelijk welk ogenblik bij eenvoudig schrijven. Indien het aantal bestuurders
is teruggevallen tot minder dan drie, blijven de bestuurders in functie tot in
hun vervanging is voorzien.
Niet-leden van de vereniging kunnen gevraagd worden om, in verband met
bepaalde projecten of problemen, gedurende bepaalde tijd deel te nemen
aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Deze niet-leden beschikken
niet over stemrecht binnen de Raad van Bestuur.
art.11 : De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een
penningmeester. Andere functies kunnen door de raad van Bestuur
aangesteld worden.
De voorzitter roept de Raad bijeen en zit de vergadering voor. Ingeval van

belet kan de vergadering bijeengeroepen worden door twee bestuurders. De
vergadering
wordt alsdan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder.
De Raad vergadert geldig indien ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
de stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of
de stem van diegene die hem vervangt.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de
voorzitter, de penningmeester of door twee bestuurders.
De Raad van Bestuur oefent aldus haar bevoegdheden uit als een college.
art.12 : De Raad van Bestuur superviseert de werking van het Dagelijks
Bestuur en de Comités; de leden van de Raad van Bestuur zijn dan ook
gerechtigd vergaderingen bij te wonen van het Dagelijks Bestuur en van de
Comités wanneer zij dat wenselijk en nuttig vinden. De Raad van Bestuur
vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van
diegene die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene
Vergadering zijn voorbehouden.
Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging ook tegenover
derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamelijke handtekening van de
voorzitter en een bestuurder, of de handtekening van drie bestuurders.
art. 13: De Raad van Bestuur bepaalt de planning op lange termijn en neemt
beslissingen die de continuïteit van de vereniging verzekeren op lange
termijn.
art. 14 : De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de rekeningen van het verlopen
dienstjaar op die, samen met de begroting van het volgend dienstjaar ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering.
Titel 4 : Het Dagelijks Bestuur
art. 15: Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de coördinatie en organisatie van
alle taken die de gewone werking van de vereniging met zich meebrengt.
De taken van het dagelijks bestuur zijn::
- dagdagelijkse handelingen die nodig genomen moeten worden om de
dagdagelijkse werking van de vereniging te verzekeren;
- niet-dagdagelijkse handelingen die echter kleine invloeden hebben op de
werking van de vereniging;
- beslissingen die niet behoren tot de vorige categorieën, maar die omwille
van hun dringendheid niet kunnen wachten op een besluit van de raad van
bestuur.

art. 16: De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd door de
Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen en zijn ook ten
allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar. Hun mandaat duurt 1
jaar en is hernieuwbaar bij beslissing van de Algemene Vergadering. Zij
oefenen hun mandaat kosteloos uit. Elk lid van het Dagelijks bestuur kan ten
allen tijde ontslag nemen. Het ontslag moet per brief aan de voorzitter van
het Dagelijks Bestuur ter kennis gebracht worden.
art. 17: Het Dagelijks Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter,
penningmeester en secretaris. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn
vertegenwoordigers van de verschillende deelbesturen van de vereniging.
art. 18: Het Dagelijks Bestuur vergadert naargelang de noden. Besluiten
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Het Dagelijks Bestuur stemt geldig indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Niet-leden van de vereniging kunnen
gevraagd worden om, in verband met bepaalde projecten of problemen,
gedurende bepaalde tijd deel te nemen aan de vergaderingen van het
Dagelijks Bestuur. Deze niet-leden beschikken niet over stemrecht binnen
het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur oefent aldus haar
bevoegdheden uit als een college.

Titel 5 : De Algemene Vergadering
art. 19 : De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden
en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de
oudste aanwezige bestuurder bij ontstentenis van de voorzitter. Het aantal
leden van de Algemene Vergadering moet groter zijn dan het aantal
bestuurders.
Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid laten
vertegenwoordigen. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid
vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt over één stem op de Algemene
Vergadering.
art. 20 : De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen
van de statuten, het benoemen en ontslaan van de bestuurders, de kwijting
aan de bestuurders, het benoemen en uitsluiten van een effectief lid, het
goedkeuren van begrotingen en rekeningen en het vrijwillig ontbinden van
de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad
van Bestuur. De algemene vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor:

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- de kwijting van de commissarissen;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- alle gevallen waarin de statuten het vereisen.

art. 21 : De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van
Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het
goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van
het volgend jaar en dit in de loop van de maanden mei of juni.
De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn,
worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. Alle effectieve
leden moeten worden opgeroepen per gewone brief ten minste 8 dagen voor
de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering
vermeldt, bevat een agenda
die wordt vastgelegd door de Raad van
Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens
drie van de effectieve leden moet eveneens op de agenda vermeld worden.
Indien 1/5 van de effectieve leden een Algemene Vergadering verzoekt, dan
moet de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering samenroepen.
art. 22 : Met uitzondering van de door de wet voorziene gevallen, worden de
besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor het uitsluiten
van een effectief lid. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld en vereist een twee
derde aanwezigheid en/of vertegenwoordiging van de effectieve leden. Wordt
dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering
worden
bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden
der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede
vergadering. Dit is eveneens van toepassing bij ontbinding van de
vereniging.
Voor een doelwijziging van de vereniging is een 4/5 meerderheid van de
stemmen vereist.

art. 23 : Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of twee bestuurders.
Uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee

bestuurders. Leden, alsook derden die hun belang aantonen, hebben het
recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen. Ze kunnen hun
aanvraag tot inzage en/of afschrift richten via een brief aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur. De notulen worden opgenomen in een register.
Titel 6 : Ontbinding en vereffening
art. 24 : In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene
Vergadering of bij gebrek daaraan de Rechtbank één of meerdere
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de
vereffeningsvoorwaarden. Het netto-actief van de vereniging bij ontbinding
zal uitgekeerd worden aan een vereniging, wiens doelstellingen het dichtst
deze van de vzw benaderen. Voor ontbinding van de vereniging is de
aanwezigheidsvereiste op de Algemene Vergadering dezelfde als voor een
statutenwijziging, maar de beslissing is slechts aangenomen indien er een
4/5 meerderheid van de stemmen wordt bereikt.

art. 25 : Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft
de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002,
toepasselijk.

