Belgische Politie Sportbond - Nederlandstalige Vleugel vzw
STATUUT
Ondernemingsnummer : 0418.257.763

Algemene vergadering : 15 april 2010

HOOFDSTUK 1: BENAMING - ZETEL - DOEL
Art 1.
De vereniging heeft als benaming “Belgische Politie Sportbond – Nederlandstalige Vleugel vzw”,
vereniging zonder winstoogmerk, afgekort NBPSB vzw.
Art 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van het secretariaat, momenteel Residentie Federale
Politie – Boomsesteenweg, 180 2610 ANTWERPEN, (gerechtelijk arrondissement Antwerpen) en kan
naar eender welke plaats in het Nederlandstalig taalgebied en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
overgeplaatst op beslissing van de Algemene Vergadering.
Art 3.
De NBPSB vzw heeft tot doel, de organisatie en de ontwikkeling van alle sporten in de vijf provincies van het
Nederlandstalig taalgebied en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Zij kan alle daden stellen
die tot de verwezenlijking van het gestelde doel leiden.
Art 4.
De NBPSB vzw onthoudt zich van enige inmenging in politieke, godsdienstige, ideologische, syndicale en
taalkundige aangelegenheden.

1

HOOFDSTUK 2: DUUR - ONTWIKKELING
Art 5.
De NBPSB vzw is voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van
een bijzondere Algemene Vergadering.
Art 6.
De ontbinding kan worden uitgesproken bij beslissing van de Algemene Vergadering indien tenminste
tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Indien dit getal niet kan worden bereikt, wordt de ontbinding op de dagorde gebracht van een nieuwe
Algemene Vergadering die bijeenkomt binnen de dertig dagen. Er wordt dan beslist door de aanwezige
stemgerechtigde leden ongeacht hun aantal.
De ontbinding van de vereniging dient uitgesproken met een viervijfde meerderheid.
Art 7.
In geval van ontbinding van de vereniging zal het volledige netto bezit na vereffening van de eventuele
schulden overgemaakt worden aan de koepel waartoe de NBPSB vzw behoort.

HOOFDSTUK 3: LIDMAATSCHAP
Art 8.
Het aantal ledenclubs is niet beperkt, maar moet minimum drie bedragen.
Art 9.
De aanvaarding van de ledenclubs gebeurt door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid
Art 10.
De leden van de aangesloten clubs moeten in principe deel uitmaken van een federale of lokale politiedienst
of gepensioneerd lid zijn van een van deze politiediensten. De Raad van Bestuur kan in zijn Huishoudelijk
Reglement het lidmaatschap uitbreiden met andere categorieën.
Art 11.
De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 100€ voor een club en 10€ voor een clublid.
De bijdrage van de leden wordt bepaald door de Algemene Vergadering.
Art 12.
Iedere club die aansluit moet voldoen aan volgende voorwaarden:
a. Minimum drie vergunninghouders tellen.
b. Aan de bond volgende inlichtingen meedelen:
- een inlichtingensteekkaart van de club door middel van een formulier A1;
- de beoefende sport (en);
- twee exemplaren van de statuten;
- lijst van de vergunninghouders door middel van een formulier A2;
- verklaring op eer van de voorzitter van de club dat de vergunninghouders van categorie A
voldoen aan de bepalingen van art.10 van het statuut door middel van een formulier A3.
- naam en adres van de permanente vertegenwoordiger van de club bij de NBPSB vzw.
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c. De formulieren A1, A2 en A3 en de voorschriften betreffende het invullen worden weergegeven
als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement.
Het uittreden van een club moet gebeuren per aangetekend schrijven, ondertekend door de voorzitter en
secretaris van de uittredende club en gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De uitsluiting van een club, na beslissing van de Algemene Vergadering, gebeurt door middel van een
aangetekend schrijven, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de NBPSB vzw. Zij treedt
onmiddellijk in. De postdatum is de datum van uitvoering.
Art 13.
Zijn stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering:
-

de leden van de Raad van Bestuur met elk één stem.
de voorzitter of gevolmachtigde afgevaardigde van de ledenclubs:
* één stem tot 100 clubleden;
* twee stemmen tussen 100 en 500 clubleden;
* drie stemmen tussen 500 en 1.000 clubleden;
* vier stemmen boven de 1.000 clubleden.

HOOFDSTUK 4: RAAD VAN BESTUUR
Art 14.
Het bestuur van de NBPSB vzw wordt waargenomen door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum 3
leden aangeduid door de Algemene Vergadering.
Art 15.
Om voor de Raad van Bestuur verkiesbaar te zijn moet men tenminste 2 jaar lid zijn van de NBPSB vzw.
Art 16.
De Raad van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar.
De Algemene Vergadering kiest eveneens de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester,
sportsecretaris, de provinciale afgevaardigden en de afgevaardigde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur gebeurt alternerend:
- In de pare jaren: de voorzitter, de secretaris en de sportsecretaris.
- In de onpare jaren: de ondervoorzitter, de penningmeester, de provinciale afgevaardigden en de
afgevaardigde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De ledenclubs van een Provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen kandidaten als provinciaal
afgevaardigde voor.
Art 17.
De Raad van Bestuur vergadert rechtsgeldig zo ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig zijn.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Het stemgedrag van de leden van de Raad van Bestuur is een intern gegeven en alle bestuurders zijn
collegiaal verbonden met de beslissingen van de Raad van Bestuur.
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Art 18.
In geval een mandaat beschikbaar wordt, kan een voorlopig bestuurder benoemd worden door de Algemene
Vergadering.
Betreft het een mandaat van provinciaal afgevaardigde dan dragen de ledenclubs van de Provincie een
andere kandidaat voor aan de Algemene Vergadering.
De vervanger voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Art 19.
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door
de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser of
verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De Raad
van Bestuur kan het verstrekken van het mandaat ad litem aan een advocaat in uitvoering van de beslissing
om in gerechtelijke acties als eiser of verweerder op te treden delegeren aan een van haar leden.
Art 20.
De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee gezamenlijk optredende
bestuurders. De oproepbrief wordt ten minste 8 dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle bestuurders
verzonden.
De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De oproepbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter. De Raad van
Bestuur kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle aanwezige
bestuurders ermee instemmen dat hiervan wordt afgeweken.

HOOFDSTUK 5 : DE ALGEMENE VERGADERING
Art 21.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de stemgerechtigde leden.
Zij wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur telkens het voorwerp of de belangen van de vereniging
het vereisen en minstens éénmaal per jaar. De stemgerechtigde leden worden minstens 8 dagen op
voorhand opgeroepen. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering.
Een buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen
en in elk geval wanneer 1/5 van de stemgerechtigde leden daarom verzoekt.
Andere leden van de NBPSB vzw mogen de Algemene Vergadering bijwonen en kunnen er mits
toestemming van de voorzitter het woord voeren.
Art 22.
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

het wijzigen van de statuten;
het benoemen en afzetten van de bestuurders;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
het aanvaarden en uitsluiten van de leden;
het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
het verkiezen van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, sportsecretaris, penningmeester en andere
bestuurders;
het benoemen en afzetten van een of meerdere commissarissen van de rekeningen;
de kwijting aan de bestuurders.

De Algemene Vergadering is bovendien bevoegd voor alles wat de wet haar toeschrijft.
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Art 23.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
In geval van gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen betreffende de wijziging der statuten, de uitsluiting van ledenclubs of de vrijwillige ontbinding,
mogen slechts genomen worden met inachtneming van de bepalingen van de Art. 8, 12 en 20 van de wet
van 21 juni 1921.
Volmacht:
Elk stemgerechtigd lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd
lid. Het aantal volmachten per persoon is beperkt tot één.
Art 24.
Van iedere vergadering wordt een verslag opgesteld. Dit wordt getekend door de voorzitter en ter kennis
gebracht aan alle stemgerechtigde leden.

HOOFDSTUK 6: FINANCIËN
Art 25.
Het boekhoudkundige jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

HOOFDSTUK 7: ALLERLEI
Art 26.
In geval van twijfel over de interpretatie van dit statuut, evenals over bevoegdheden, niet expliciet voorzien in
dit statuut, spreekt de Raad van Bestuur zich uit met inachtneming van de wetgeving met betrekking tot de
vzw.
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