Adventure Diving"
V.Z.W.
Duikersclub
Tussen de hierna vermelde ondergetekenden,
Cozijns Eddy Robert Richard René, logistiek medewerker, Kasteelstraat 63 1730 Mollem;
geboren te
De Block Jos Johan Therese, Manager Manegement Departement, Lange Ridderstraat 4
2000 Antwerpen; geboren te
De Greef Patricia Carina, Annalist Programmeur, Asterstraat 18 1640 Sint-Genesius-Rode;
geboren te
De Winne Jos René Emiel, Ambtenaar, Ninovestraat 175 9450 Haaltert; geboren te Aalst op
03/07/63
Deyaert Diederik Leon Maria, Kaderlid, Asterstraat 18 1640 Sint-Genesius-Rode; geboren
te
Gabriël André Francois Louise, gepensioneerd ambtenaar, Watermolenlaan 6 1600
Sint-Pieters-Leeuw; geboren te
Raes Gerrit Roger Rosalie, Pollitieofficier, Fernand Tavernestraat 63 9400 Ninove; geboren
te
Van Rompuy Hubert Alois Frans, Tecnieker, Zuurweidestraat 58 1700 Dilbeek; geboren te
Wauters Peter Albert Jean, zelfstandig carrosseriehersteller, Edingsesteenweg 127-129
1730 Asse; geboren te
allen van Belgische Nationaliteit, is het volgende overeengekomen :
Er wordt hierbij overgegaan tot de oprichting van de Vereniging zonder Winstoogmerken,
waarvan de standregelen als volgt worden vastgesteld :
Artikel 1 :
De Vereniging draagt de naam "Duikschool Adventure Diving vereniging zonder
winstgevend doel".

Alle stukken, uitgaande van de vereniging, moeten haar benaming vermelden met
onmiddellijk daarvoor of daarna, de voluit geschreven woorden "Vereniging zonder
Winstgevend doel" of afgekort V.Z.W.
Artikel 2 :
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement
Brussel.Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter te verlenen geldt als
volledig adres, H. Therezialaan 79, bus 3, 1700 Dilbeek.
De Raad van Bestuur is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van
het gerechtelijk arrondissement.
Artikel 3 :
De Vereniging heeft tot doel : Het beoefenen en het bevorderen van de watersport in al haar
vormen, in het bijzonder de duiksport, alsook het inrichten van educatieve reizen en allerlei
manifestaties in verband met dit doel.
Zij is bevoegd, alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar
doel nodig heeft, in eigendoms- of andere zakelijke rechten te verwerven.
Artikel 4 :
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 :
Het getal der leden is niet beperkt, doch mag niet minder bedragen dan drie.
Om lid te worden moet men :
1. Minstens 14 jaar oud zijn;
2. De bepalingen, voorzien in de standregelen en in het reglement van inwendige orde
aanvaarden;
3. Voor duikers : voldoen aan de tests, vereist voor het beoefenen van de duiksport;
4. Genieten van de volledige afwezigheid van verzet, uitgaande van de leden. Dit gebeurlijk
verzet moet schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter meegedeeld worden, die het
ter stemming voorlegt aan de raad van beheer.
5. Aangenomen worden door de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid. Een weigering
dient niet gemotiveerd te worden.
Artikel 6 :
De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximaal 750 euro en wordt bepaald door de Raad van
Bestuur .

Artikel 7 :
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden, doch niet vóór de opeisbaar geworden
bijdragen zijn betaald.
Het ontslag dient bij aangetekende brief aan de raad van Bestuur ter kennis te worden
gebracht.
Niet betaling van de bijdrage wordt als ontslagneming aanzien.
Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met
twee/derden meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, en nadat het lid is
gehoord.
Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde in geval het lid overlijdt, failliet of
onbekwaam wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld, en eveneens zodra het
lid aan de hierboven onder artikel vijf gestelde vereisten niet langer voldoet.
Een uittredend lid of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid kunnen nooit
aanspraak maken op het vermogen van de vereniging noch teruggave van gestorte bijdragen,
van aanbrengsten of andere prestaties vorderen.
Artikel 8 :
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuurders, leden van de vereniging, en
bestaat aldus uit :
- een voorzitter,
- een ondervoorzitter,
- een penningmeester,
- een secretaris,
- een verantwoordelijke duikonderricht,
- een communicatieverantwoordelijke,
- een materiaalmeester
- twee bestuursleden,
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat kan herroepen worden
door de algemene vergadering.
Hun mandaat duurt vier jaar met jaarlijkse herkiezing van twee beheerders.
De verantwoordelijke duikonderricht dient houder te zijn van de titel van instructeur.

Het eindigt bovendien door overlijden, ontslag of afzetting. Zij zijn steeds herkiesbaar.
Benoeming, ontslag of afzetting, alsook elke hernieuwing en ophouding van mandaat van een
bestuurder, worden binnen één maand in neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel.
Elke medebestuurder, aangeduid om tussentijds een vrijgekomen functie uit te oefenen, is
hiermee slechts belast voor de overblijvende duur van dat mandaat.
Artikel 9 :
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
Artikel 10 :
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheerders.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid, de
ondervoorzitter.
Elk bestuurslid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander
bestuurslid voorzien van een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één volmacht
hebben.
De besluiten kunnen genomen worden indien ten minste de helft der leden aanwezig is en bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door alle
bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11 :
De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden ; haar
besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.
Artikel 11.2
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene vergadering
uitgeoefend worden:
De wijziging van de statuten;
De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
De benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;

De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
De ontbinding van de vereniging;
De uitsluiting van een lid;
De omzetting van de vereniging in een venootschap met een sociaal oogmerk.
Artikel 12 :
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel
of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste één maal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en de begroting en van het beleid van
de beheerders.
De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als
ten minste één/vijfde van de werkende leden daarom verzoeken, en wel binnen één maand na
het indienen van zulk verzoek bij de raad.
Al de leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering. Dit
geschiedt bij gewone brief of door aankondiging in een plaatselijk advertentieblad.
Steeds wordt de agenda vermeld.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproeping is vermeld.
Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden
samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op
verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden. De uitnodiging wordt minstens 21 dagen
voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering naar alle werkende leden verstuurd
per e-mail, per gewone post, of via het plaatselijke advertenieblad op het adres dat het
werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW.
Artikel 13 :
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens
afwezigheid door de ondervoorzitter.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan.
Al de leden beschikken in de vergadering over één stem. Elk lid kan zich op de vergadering
laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht.
Niemand mag meer dan twee lastgevers vertegenwoordigen.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig worden gestemd.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste één/twintigste van het
totaal aantal leden, zoals dit blijkt uit de laatste ter griffie neergelegde lijst, moet op de
agenda worden geplaatst.
Artikel 14 :
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe
groot het aantal aanwezigen ook zij.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.
Over het wijzigen van de standregelen en de ontbinding van de vereniging kan slechts
beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt en mits aanwezigheid of
vertegenwoordiging van twee/derden der leden.
Voor de uitsluiting van een lid is geen wettelijk aanwezigheidsquorum vereist.
Tot een statutenwijziging, de ontbinding van de vereniging en het uitsluiten van een lid kan
slechts besloten worden met twee/derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Tot
de wijziging van het statutair doel kan slechts besloten worden met éénparigheid der
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 15 :
De notulen der algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder ten zetel van de
vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter, de secretaris, en de leden
die zulks wensen.
Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend, en worden,
indien de meerderheid der algemene vergadering dit vereist, gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
BEGROTING EN REKENINGEN
Artikel 16 :
Het boekjaar van de vereniging stemt overeen met het kalenderjaar; bij afwijking hiervan
loopt het eerste boekjaar vanaf heden tot één en dertig december aanstaande.
Na elk boekjaar worden door de raad van beheer de rekeningen van het verlopen jaar
afgesloten, de inventaris en de balans, alsmede de begroting voor het volgend jaar
opgemaakt. Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan niet bij wijze van
dividenden aan de leden worden uitgekeerd.
De rekeningen en begrotingen worden ten minste acht dagen vóór de jaarvergadering ter
kennis gebracht van de leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, doch zonder verplaatsing,
van al de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting zijn gesteund.

De algemene vergadering kan één of meer commissarissen voor de rekeningen aanstellen.
Deze brengen eveneens verslag uit op de jaarvergadering.
De jaarlijkse likwiditeitenrekening wordt door de zorgen van de raad van beheer ter griffie
van de Burgerlijke Rechtbank van de plaats waar de vereniging is gevestigd, neergelegd.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 17 :
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het
aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.
De vereniging kan vóór het verstrijken van haar termijn ontbonden worden door het besluit
van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel veertien van deze standregelen
bepaalde, of door een gerechtelijke beslissing.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke
daarvan door de Rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en
de wijze van vereffening der schulden en van de te geldemaking der goederen vastgesteld.
Artikel 18 :
In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden
aan de sportraad van de gemeente of bij onstentenis daarvan aan het gemeentebestuur van de
gemeente waar het zwembad is waar de laatste clubtraining doorging.
Artikel 19 :
Voor alles waarin in onderhavige standregelen niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt verwezen
naar de wet van zeven en twintig juni negentienhonderd één en twintig op de verenigingen
zonder winstoogmerken en de naderhandse wijzigingen.
Aldus opgemaakt te Dilbeek op vierentwintig september negentienhonderd zevenennegentig.
En aangepast door de algemene vergadering van twintig februari negentienhonderd
negenennegentig.
In zoveel exemplaren als stichtende leden, waarvan de alfabetische lijst hierna volgt :
- Bestuurslid Cozijns Eddy Robert Richard René, logistiek medewerker, Kasteelstraat 63
1730 Mollem
- Communicatieverantwoordelijke De Block Jos Johan Therese, Manager Manegement
Departement, Lange Ridderstraat 4 2000 Antwerpen
- Penningmeester De Greef Patricia Carina, Annalist Programmeur, Asterstraat 18 1640
Sint-Genesius-Rode

- Voorzitter De Winne Jos René Emiel, Ambtenaar, Ninovestraat 175 9450 Haaltert
- Verantwoordelijke van het duikonderricht Deyaert Diederik Leon Maria, Kaderlid,
Asterstraat 18 1640 Sint-Genesius-Rode
- Ondervoorzitter Gabriël André Francois Louise, gepensioneerd ambtenaar,
Watermolenlaan 6 1600 Sint-Pieters-Leeuw
- Secretaris Raes Gerrit Roger Rosalie, Pollitieofficier, Fernand Tavernestraat 63 9400
Ninove
- Bestuurslid Van Rompuy Hubert Alois Frans, Tecnieker, Zuurweidestraat 58 1700 Dilbeek
- Materiaalmeester Wauters Peter Albert Jean, zelfstandig carrosseriehersteller,
Edingsesteenweg 127-129 1730 Asse

