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NIEUWE STATUTEN
VLAAMS INSTITUUT VOOR SPORTBEHEER EN RECREATIEBELEID

VZW – Ondernemingsnummer: 417039919

HOOFDSTUK I: benaming, zetel, doel, duur.

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: "Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid,
vereniging zonder winstoogmerk" - hierna te noemen: het ISB.

ARTIKEL 2
De maatschappelijke zetel van het ISB is gevestigd. August De Boeckstraat 1 bus 3, 9100
Sint-Niklaas, Gerechtelijk Arrondissement: Dendermonde.

ARTIKEL 3
Het ISB heeft tot doel in de meest uitgebreide zin:
De uitbouw van een kwaliteitsvol en waardevol lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid.

De ondersteuning van de werking en de uitbouw van de gemeentelijke, stedelijke en
provinciale diensten verantwoordelijk voor sport, sport- en recreatiecentra, zwembaden en
sportaccommodaties in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in al zijn
aspecten op het vlak van beleid, beheer en exploitatie:
 als pleitbezorger en behartiger van de belangen van zijn leden;
 als organisator van bijeenkomsten, vormingen, bijscholingen en opleidingen voor

personeel van gemeentelijke, provinciale en landelijke diensten verantwoordelijk voor
sport; sportorganisaties; of personeel van organisaties belast met het beheer en de
promotie van gemeentelijke, provinciale of landelijke sportaccommodaties;

 als info- en studiedienst, die zijn leden wil informeren en documenteren over alle beleids-
en beheersaspecten inzake sport en recreatie via publicaties, een databank, projecten en
onderzoek.

 als ondersteuner van sportpromotieactiviteiten voor zijn leden.
 als dienstverlener voor zijn leden.

ARTIKEL 4
Het ISB is opgericht voor onbeperkte duur.

HOOFDSTUK Il: leden Algemene Vergadering, aanvaarding, bijdragen,
verantwoordelijkheid, ontslag, uitsluiting.

ARTIKEL 5
a) Het aantal leden is onbeperkt.

Het getal van de leden van de Algemene Vergadering bedraagt minstens 20. Effectieve
leden moeten door de Algemene Vergadering worden aanvaard en dit op voorstel van de
Raad van Bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid gebeurt door het
invullen en aan het secretariaat bezorgen van het lidmaatschapformulier.

Het ISB bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden:

1. Effectieve leden: zijn rechtspersonen, waarvan natuurlijke personen in Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het bestuur, het beheer of het beleid van
een sport- en recreatiecentrum of een dienst/organisatie verantwoordelijk voor sport
belast zijn.
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2. Toegetreden leden zijn:
a. Individuele leden die het vastgestelde lidgeld betalen. De algemene

vergadering kan toetreding weigeren of toegetreden leden ontslaan.

b. Bedrijfspartners, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen,
ondernemingen e.d. daaronder begrepen, die zakelijk bij de activiteiten
van het ISB of zijn leden betrokken zijn;

b) Enkel de effectieve leden zijn stemgerechtigd.

c) De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Het bedrag van het jaarlijks
lidgeld, maximaal € 10.000, wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 6
De stemming is steeds geheim als het over personen gaat. Wanneer het stemrecht benut
wordt, zijn volgende regels van toepassing:

Het aantal rechtmatige stemmen per effectief lid wordt bepaald in verhouding tot het type
organisatie en de eventuele bevolkingsgrootte:

Privé-, Provinciale en Bloso-sportcentra –
Onderwijsinstellingen - Provinciale diensten –
Recreatiecentra - Organisaties = 2 stemmen

Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners = 2 stemmen
Gemeenten met 10.001 tot 20.000 inwoners = 3 stemmen
Gemeenten met 20.001 tot 50.000 inwoners = 4 stemmen
Gemeenten met 50.001 tot 100.000 inwoners = 5 stemmen
Gemeenten met 100.001 tot 150.000 inwoners = 6 stemmen
Gemeenten met 150.001 tot 300.000 inwoners = 7 stemmen
Gemeenten met meer dan 300.000 inwoners = 8 stemmen

ARTIKEL 7
leder lid kan ontslag nemen door een schriftelijke opzegging bij het secretariaat.
Het lid, dat de verschuldigde bijdrage niet betaald heeft, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van leden kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van
twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De ontslagnemende of van het
lidmaatschap vervallen verklaarden of de rechthebbenden van een afgestorven lid hebben
geen enkel recht op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen evenmin de terugbetaling eisen
van het lidgeld, noch het leggen van de zegels of het opmaken van de inventaris.
Een lid kan van het lidmaatschap vervallen verklaard worden wegens inbreuk op de statuten
of het huishoudelijk reglement of indien het de goede naam van het ISB heeft aangetast.

HOOFDSTUK III: bestuur, nazicht, verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 8
Het besturen van het ISB berust bij de Raad van Bestuur, deze is samengesteld uit 6
bestuurders rechtstreeks verkozen door de Algemene Vergadering;
en 1 bestuurder voorgedragen door elk van de 6 ISB-afdelingen: ISB West-Vlaanderen, ISB
Oost-Vlaanderen, ISB Antwerpen, ISB Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
ISB Limburg, en Vlaanderen Is Recreatie.
De Raad van Bestuur kan bovendien max. 3 extra bestuurders laten voordragen vanuit
commissies/werkgroepen van ISB die bijvoorkeur organisatie-breed werken.

Alle kandidaat-bestuurders zoals hierboven worden benoemd door de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering kan de bestuurders te allen tijde afzetten.
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Alle bestuurders van de Raad van Bestuur dienen lid te zijn van het ISB.

ARTIKEL 9
De rechtstreeks te verkiezen bestuurders van de Raad van Bestuur worden verkozen door
de Algemene Vergadering voor de duur van drie jaar en zijn om de drie jaar samen
uittredend en herkiesbaar. Het getal van de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur
bedraagt maximum 15.

De bestuurders voorgedragen door de afdelingen worden door de respectievelijke afdelingen
jaarlijks voorgedragen voor de duur van 1 jaar.

De bestuurders uit de commissies/werkgroepen worden jaarlijks voorgedragen voor de duur
van 1 jaar.

De leden van de Raad van Bestuur duiden onder elkaar een voorzitter, 2 ondervoorzitters,
een secretaris en een penningmeester aan. Minstens 1/3de van het 3 luik van voorzitter en de
2 onder-voorzitters is bijvoorkeur van het andere geslacht.

De Raad van Bestuur kan max. twee personen coöpteren. Elke coöptatie heeft een
geldigheidsduur bepaald door de Raad van Bestuur. De gecoöpteerden wonen de
vergaderingen bij en hebben enkel een adviserende stem en worden niet meegeteld in het
maximum aantal stemgerechtigde leden.

De leden van de Raad van Bestuur dienen hun ontslag schriftelijk te melden aan de
voorzitter.

ARTIKEL 10
Bij tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Bestuur is volgende regeling van
toepassing:
a) voor een rechtstreeks verkozene, wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering een

vervanger aangeduid voor de resterende duur van het mandaat.
b) voor de afgevaardigde van een afdeling en een commissie/werkgroep duidt de

desbetreffende afdeling of comissie/werkgroep een nieuwe afgevaardigde aan.

ARTIKEL 11
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke
door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De bevoegdheden worden door de Raad van Bestuur als college uitgeoefend.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van zijn bestuurders of zelfs mits machtiging van
de Algemene Vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks de rekening over het verlopen dienstjaar en de
begroting voor het volgend dienstjaar aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering te
onderwerpen.

ARTIKEL 12
De leden van het ISB genieten geen enkel vermogensvoordeel. Zij kunnen evenwel een
onkostenvergoeding toegekend krijgen.

ARTIKEL 13
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van drie leden
en dit volgens de noodwendigheden.
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ARTIKEL 14
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen als er minstens de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De beslissingen worden vastgelegd
in notulen.

ARTIKEL 15
De Raad van Bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk
reglement niet voorzien.

ARTIKEL 16
De Raad van Bestuur kan in haar schoot een Dagelijks Bestuur (DB) oprichten.
De leden van het Dagelijks Bestuur worden jaarlijks aangeduid en afgezet door de Raad van
Bestuur. Zij verkrijgen hun bevoegdheden door de Raad van Bestuur. Er is slechts sprake
van een handeling van het Dagelijks Bestuur, indien het een handeling of verrichting van
gering belang betreft, en deze handeling tegelijkertijd spoedeisend is, zodat niet kan gewacht
worden tot de raad van bestuur samenkomt. De bevoegdheden worden door het Dagelijks
Bestuur uitgeoefend als college. De leden van het Dagelijks Bestuur dienen hun ontslag
schriftelijk te melden aan de voorzitter.

HOOFDSTUK IV: Algemene Vergadering.

ARTIKEL 17
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt het ISB.

ARTIKEL 18
De Algemene Vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar door de Raad van Bestuur
bijeengeroepen. Alle leden worden ten minste 8 dagen van tevoren voor de Algemene
Vergadering opgeroepen. De agenda wordt samen met de oproepingsbrief bezorgd.
De Algemene Vergadering bepaalt het beleid en regelt de algemene activiteiten van het ISB
binnen het kader van de statuten. De Algemene Vergadering heeft volgende bevoegdheden:

1) het wijzigen van de statuten;

2) het benoemen en afzetten van de bestuurders;

3) het benoemen en afzetten van de rekening-toezichters;

4) het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

5) de kwijting aan de bestuurders en de rekening-toezichters;

6) het goedkeuren van de begroting en rekening;

7) het ontbinden van de vereniging;

8) het uitsluiten van leden;

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

10) alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

ARTIKEL 19
De Raad van Bestuur dient de Algemene Vergadering samen te roepen op gemotiveerde
aanvraag van een aantal effectieve leden gelijk aan één vijfde van de laatste ledenlijst.
In dit geval wordt de Algemene Vergadering opgeroepen binnen de dertig dagen na
ontvangst van het verzoek.
Wanneer 1/20 van de effectieve leden dat vraagt, wordt hun voorstel eveneens op de
agenda geplaatst.

ARTIKEL 20
De Algemene Vergadering is samengesteld, wat ook het aantal stemgerechtigde leden is, en
haar beslissingen worden getroffen bij meerderheid van stemmen, tenzij andere statutaire of
wettelijke bepalingen van toepassing zijn.
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Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Een lid kan zich door een ander lid op de
Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts één ander lid
vertegenwoordigen.

ARTIKEL 21
De verslagen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris. Deze verslagen kunnen door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

ARTIKEL 22
De Algemene Vergadering kiest twee rekening-toezichters die geen deel uitmaken van de
Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK V: vereffening.

ARTIKEL 23
Bij ontbinding van het ISB door de Algemene Vergadering zal de vereffening worden
uitgevoerd door één of verscheidene vereffenaars, daartoe aangesteld door de Algemene
Vergadering.

ARTIKEL 24
De vereffenaars zullen als opdracht hebben het actief van het ISB te gelde te maken, alle
schulden te vereffenen en het saldo over te maken aan een vereniging met liefdadig of
sportief doel.

ARTIKEL 25
Gedurende gans de vereffeningsperiode blijft de bevoegdheid van de Algemene Vergadering
bestaan.

ARTIKEL 26
De Algemene Vergadering kan alleen dan de ontbinding van het ISB uitspreken wanneer
twee derden van haar leden aanwezig zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan
een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden; door deze wordt geldig
beraadslaagd, wat het aantal aanwezige leden ook zij.
Geen beslissing wordt aangenomen zo zij niet de meerderheid van vier vijfden van de
aanwezige leden heeft.

ARTIKEL 27
De taak van de vereffenaars is onbezoldigd.
Evenwel hebben de vereffenaars het recht om hun onkosten en verplaatsingsuitgaven in
rekening te brengen. De rekening van de vereffenaars dient geparafeerd te worden door de
rekening-toezichters, aangeduid door de Algemene Vergadering, vooraleer ter
goedkeuring en kwijting aan de laatste Algemene Vergadering voorgelegd te worden.
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HOOFDSTUK VI: toepassing van de statuten.

ARTIKEL 28
Een huishoudelijk reglement zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden
voorgelegd.

ARTIKEL 29
Door het aanvaarden van deze statuten verbinden de leden zich tot de naleving ervan.

ARTIKEL 30
Deze statuten vervangen de statuten verschenen in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad
van 22 oktober 1992 onder nummer 18134, van 6 april 2000 onder nummer 8881 en van 24
maart 2005 onder nummer 05045671.

Gedaan te Boom, op 23 mei 2013


