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Statuten vzw Schermclub Parcival 

 
 
 

Titel I NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR 

 

Artikel 1 

 

§ 1 De vereniging wordt genoemd ‘Schermclub Parcival’, afgekort ‘Parcival’. 

 

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders 

en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 

"vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel. 
 
 
Artikel 2 

 

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest. 
 
 
 
Artikel 3 

 

§ 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening van de schermsport te bevorderen en alle mogelijke 
activiteiten te organiseren die daar direct of indirect, in enge of in ruime zin dienstig toe kunnen zijn. 

 

Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer 
het organiseren van schermlessen, schermmomenten, schermwedstrijden, activiteiten ter bevordering van 
het verenigingsleven en van de sfeer onder de werkende en toegetreden leden, activiteiten voor 
fondsenwerving, het organiseren en bevorderen van de deelname aan competitie en bijhorende 
activiteiten, enz. 

 

§ 2 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van 

het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik 

nemen, verwerven, bezitten en vervreemden. 

 

§ 3 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde 

dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel. 
 

 

Artikel 4 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
 
 

Titel II LEDEN 

 

Artikel 5 

 

De vereniging heeft twee soorten leden: werkende leden en toegetreden leden. 

 

Enkel de werkende leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Indien een werkend lid 

bovendien ook meewerkt aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging of gebruik maakt van 

het sportief aanbod zoals een toegetreden lid, dan zijn bijkomend dezelfde voorwaarden van toepassing 

als deze die gelden voor toegetreden leden, met inbegrip van de eventuele betaling van een bijdrage. 

 

De toegetreden leden zijn de personen die de doelstelling van de vereniging ondersteunen en aan de 
realisatie ervan willen meewerken (bijvoorbeeld als vrijwilliger of als lesgever (in ruime zin)), of die gebruik 
willen maken van het sportief aanbod van de vereniging (bijvoorbeeld als schermer). Zij hebben geen 
stemrecht in de algemene vergadering. 
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Artikel 6 

 

Het aantal werkende leden is beperkt tot 21, maar moet ten minste 6 bedragen. De leden van de vereniging 

zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7. 
 
 
 
Artikel 7 

 

§ 1 Om werkend lid te worden van de vereniging moet men: 

 

a)  akkoord gaan met de statuten van de vereniging; 

 

b) aanvaard worden door de algemene vergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De 

algemene vergadering beslist autonoom over elk verzoek tot opneming; 

 

c) met uitzondering van de leden die toetreden in het eerste werkingsjaar van de vzw: 

 

a. minstens 1 jaar schermen bij de vzw en in orde zijn met de voorwaarden om te kunnen 

deelnemen aan de schermactiviteiten georganiseerd door de vzw, of 

 

b. ouder zijn van een schermer die minstens 1 jaar schermt bij de vzw en die in orde is met de 

voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de schermactiviteiten georganiseerd door de vzw, 

of 
 

c. minstens 1 jaar een aantoonbaar engagement hebben bij de club. Een kandidaat-lid dient 
schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuur. 

 

§ 2 De leden betalen louter uit hoofde van hun hoedanigheid van werkend lid geen jaarlijkse bijdrage. 
 
 
 
Artikel 8 

 

§ 1 Het lidmaatschap van een werkend lid is van onbepaalde duur en eindigt door: 

 

a) het vrijwillig ontslag; 

 

b) de uitsluiting; 

 

c) de uitsluiting wegens het minstens een jaar niet meer voldoen aan artikel 7, § 1, c). Deze situatie 
wordt vastgesteld door het bestuur; 

 

d) het overlijden. 

 

§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het bestuur. 

 

§ 3 Onverminderd § 1, c), kan de uitsluiting alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering 

met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

 

§ 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen 

betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging. 
 
 
 
Artikel 9 

 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid geldt in principe voor het lopende schermseizoen (dat loopt van 
1 augustus tot 31 juli van het volgende jaar). Het bestuur kan voor bepaalde categorieën van toegetreden 
leden een afwijkende duurtijd bepalen. 
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Iedere persoon kan het statuut van toegetreden lid krijgen indien en voor zover hij of zij zich houdt aan de 
voorwaarden die door het bestuur zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement. Het bestuur kan in het 
huishoudelijk reglement een onderscheid maken tussen categorieën van toegetreden leden en kan voor 
elke categorie afzonderlijke lidmaatschapsvoorwaarden bepalen. Het bestuur kan bepalen dat de betaling 
van een bijdrage deel uitmaakt van de lidmaatschapsvoorwaarden. 

 

Het bestuur beslist over het aanvaarden of niet van een persoon als toegetreden lid. Het bestuur kan een 
toegetreden lid zijn lidmaatschap ontnemen indien het niet meer aan de toepasselijke voorwaarden voor 
lidmaatschap voldoet. 
 
 
 

Titel III ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 10 

 

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. De toegetreden leden maken 

geen deel uit van de algemene vergadering maar kunnen wel deelnemen aan de algemene vergadering 

met raadgevende stem. 
 
 
 
Artikel 11 

 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

 

1) De wijziging van de statuten; 

2) De benoeming en afzetting van de bestuurders; 

3) De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze 

wordt toegekend; 

4) De kwijting aan de bestuurders en commissarissen11; 

5) De goedkeuring van de begroting met bijhorende jaarplanning en meerjarenplanning; 

6) De goedkeuring van de rekeningen; 

7) De ontbinding van de vereniging; 

8) De uitsluiting van een lid; 

9) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

10) Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 
 
 
Artikel 12 

 

§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuur. 

Alle werkende leden en toegetreden leden moeten ertoe uitgenodigd worden. 

 

                                                           
1  De vzw’s moeten één of meer commissarissen benoemen: 

 
 - wanneer het aantal werknemers, gemiddeld over het jaar, het equivalent van 100 voltijdse werknemers te 

boven gaat, of 
 - wanneer de vzw bij de afsluiting van het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende drie 

criteria de onderstaande cijfers te boven gaat: 
 
  1) het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het 

personeelsregister; 
  2) in totaal 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de 

toegevoegde waarde; 
  3) een balanstotaal van 3.650.000 EUR. 
 
 De commissaris wordt benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van 

bedrijfsrevisoren (IBR). De titel 'commissaris' is een beschermde titel. Iemand die geen bedrijfsrevisor is, mag de 
titel van 'commissaris' niet gebruiken. 
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§ 2 De aankondiging van een algemene vergadering gebeurt minstens 1 maand op voorhand. De 

aankondiging vermeldt de voorlopige agenda alsook de mogelijkheid om agendapunten toe te voegen aan 

de agenda. 

 

Ten laatste 15 dagen voor de algemene vergadering stelt het Bestuur de definitieve agenda vast en deelt 
die mee aan de leden met inbegrip van alle bijhorende stukken. 

 

De aankondiging en de uitnodiging kunnen gebeuren bij gewone brief of per email. 

 

De aankondiging en uitnodiging vermelden de dag, het uur en de plaats van de vergadering. 

 

§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuur of 
op verzoek van ten minste één vijfde van de werkende leden van de vereniging. In dat geval moet de 
aankondiging plaatsvinden binnen de 14 kalenderdagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk 

de 45e dag na het verzoek plaatsvinden. 

 

§ 4 Wanneer tijdens een gewone of buitengewone algemene vergadering het aanwezigheidsquorum niet 

wordt bereikt, dan is er geen voorafgaande aankondiging nodig en wordt meteen een uitnodiging gestuurd. 

De nieuwe vergadering vindt plaats uiterlijk 30 dagen na de eerst geplande algemene vergadering. 
 

 

Artikel 13 

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Indien hij afwezig is, wordt 

zij voorgezeten door de secretaris, bij diens afwezigheid, door de penningmeester of bij diens afwezigheid, 

de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 
 
 
Artikel 14 

 

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een 
volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de 
vereniging. Ieder lid kan slechts één ander lid van de vereniging vertegenwoordigen. 
 
 
 

Artikel 15 
 
 

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die 

uitdrukkelijk op de agenda staan. 

 

Er kunnen enkel geldige besluiten worden genomen indien een aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd 
is, gelijk aan de helft van alle leden plus één. Indien een algemene vergadering echter plaatsvindt nadat 
een eerste keer het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, dan is er geen minimum aantal aanwezigen 
meer vereist. 

 

§ 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 
 
Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts 
genomen worden indien ten minste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hiervan moet 2/3 
akkoord gaan met de wijziging. 
 
Indien geen 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering, dan is een 
tweede bijeenroeping nodig. Deze kan ten vroegste 15 dagen later plaatsvinden. Deze algemene 
vergadering kan op geldige wijze beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Er blijft evenwel een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig. 
 
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of belangeloos doel van de vzw, dan kan ze 
alleen aangenomen worden wanneer 4/5 van de uitgebrachte stemmen de wijziging goedkeurt. 
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Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. Onthoudingen en 
ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de beoordeling. 

 

§ 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle werkende en toegetreden leden 

bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering. 
 
 
 

Titel IV BESTUUR 

 

Artikel 16 

 

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, samengesteld uit minstens 5 leden. Indien de 
algemene vergadering slechts uit minder dan 6 leden bestaat, zetelen slechts zoveel personen in het 
bestuur als er leden zijn in de algemene vergadering minus één. 

 

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men werkend lid of toegetreden lid zijn van de vereniging, 

of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is. 

 

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
 
 
 
Artikel 17 

 

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 3 jaar, of indien een bestuurder wordt aangesteld 
ter vervanging van een bestuurder die voortijdig ontslag heeft genomen, voor de resterende duur van het 
initiële mandaat. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of 
mail te richten aan het bestuur. 
 
 
 
Artikel 18 

 

Het bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. 

 

De raad duidt voor elk sportseizoen en ten laatste op 1 juli voorafgaand aan het sportseizoen minstens 
één werkend lid of toegetreden lid aan dat wordt belast met de coördinatie, onder de verantwoordelijkheid 
van de raad, van de sportieve aspecten van de werking van de vzw. Deze opdracht geldt minstens voor 
een gans seizoen, maar kan ook meerdere seizoenen betreffen. De opdrachthouder of -houders nemen 
van rechtswege deel aan de vergaderingen van het bestuur. Ze hebben er een raadgevende stem. 

 

De raad kan bijkomend werkende leden of toegetreden leden belasten met andere specifieke opdrachten 

voor de duur bepaald door de raad. Deze personen nemen deel aan de vergadering van het bestuur en 

hebben raadgevende stem. 

 

De raad kan op elk moment een einde stellen aan een opdracht. 
 
 
 
Artikel 19 

 

§ 1 Het bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende 
machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Het 
treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van 
rechtsmiddelen. 

 

Het is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip 
van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van 

                                                           
2   
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het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het 
opheffen van hypotheken. 

 

§ 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene 

vergadering, worden uitgeoefend door het bestuur. 
 
 
 
Artikel 20 

 

§ 1 Het bestuur kan voor punctuele taken van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen 
aan één of meer bestuurders. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.. 

 

§ 2 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaat de 

handtekening van een bestuurder. Voor administratieve en financiële verrichtingen is de voorzitter, 

secretaris of penningmeester alleen bevoegd. 
 
 
 
Artikel 21 

 

Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Het zal in het bijzonder reglementen 
vastleggen voor de volgende aangelegenheden: 

 

1. de rechten en plichten van de toegetreden leden, evenals de voorwaarden om toe te treden als 

toegetreden lid. Indien de raad in die reglementen een verplicht te betalen bijdrage oplegt, dan kan het 

dat pas doen na hierover het advies van de AV te hebben ingewonnen; 

 

2. de organisatie en coördinatie van de les- en schermmomenten en de verantwoordelijkheden van de 

lesgevers. 

 

Deze interne reglementen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de algemene vergadering. Ze worden 

gepubliceerd op de website van de vereniging. 
 

 

Artikel 22 

 

§ 1 Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar. 

 

§ 2 Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt 

schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. 

 

§ 3 Met uitzondering van de situatie van een schriftelijke procedure zoals bedoeld in § 5, kan het Het 
bestuur slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder 
beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. 
Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. Met uitzondering van de situatie 
van een schriftelijke procedure zoals bedoeld in § 5, moeten de besluiten van het bestuur goedgekeurd 
worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van 
stemmen beslist de voorzitter. 

 

§ 4 Van elke vergadering van het bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de 

voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het 

bijeenroepen van de volgende vergadering. De werkende leden van de algemene vergadering hebben het 

recht op inzage in deze verslagen. 

 

§ 5 Voor dringende aangelegenheden waarover geen discussie bestaat of aangelegenheden van 

ondergeschikt belang waarover geen discussie bestaat, maar die telkens niettemin formeel een beslissing 

van het bestuur vereisen, kan het bestuursorgaan schriftelijke beslissen. 

 

In dat geval wordt door de voorzitter of de secretaris aan de bestuursleden per mail op het door het 

bestuurslid daartoe aangeduide mailadres, een beschrijving bezorgd van het agendapunt en een voorstel 



7/
8 

 

van beslissing. In de mail wordt ook aangegeven tegen welk tijdstip (dag en uur) elk bestuurslid moet 

reageren. Dit tijdstip mag niet minder dan 48 uur na de verzending van de mail liggen. 

 

De afwezigheid van een reactie op ten laatste het opgegeven tijdstip, wordt beschouwd als een 

instemming. Indien één of meerdere bestuursleden zich tegen de beslissing verzetten, wordt de beslissing 

niet genomen. Ze kan dan desgewenst opnieuw geagendeerd worden op de eerstvolgende fysieke 

vergadering. 
 
 
 

Titel V DIVERSE BEPALINGEN 

 

Artikel 23 

 

§ 1 Tot en met 2018 loopt het boekjaar van 1 januari tot 31 december waarbij het eerste boekjaar loopt 
vanaf de oprichting tot 31 december 2016. Het boekjaar 2019 loopt van 1 januari 2019 tot 31 juli 2020. De 
daarop volgende boekjaren lopen van 1 augustus tot 31 juli. 

 

§ 2 Elk jaar moet het bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid 

tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting 

op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het 

boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
 
 
Artikel 24 

 

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze 
vastgelegd door de wet. 

 

§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de 

schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door 

de algemene vergadering. 
 
 
 
Artikel 25 

 

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen van 23 maart 2019 van toepassing. 


