
STATUTEN 
Art. 1. Naam. 
lid 1. De vereniging draagt de naam: Airsoft Combat Association. 
lid 2. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging” 
Art. 2. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar. 
lid 1. De vereniging werd opgericht op 1 Juni 2008 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd. 
lid 2. Het verenigingsjaar loopt van 01januari tot en met 31 december daaropvolgend. 
 
Begrip definiëring: 
1. In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. Airsoftsport, sportactiviteit die recreatief of in competitieverband wordt 
beoefend, vooral gericht maar niet gelimiteerd tot skirms (millitaire simulatie spellen) waarbij de 
beoefenaars gebruik maken van airsoftapparaten, die kleine biologisch atbreekbare balletjes 
afschieten van zes millimeter middels lucht, gas of veerdruk. 
b. Airsoftsportactiviteiten, zijn activiteiten die direct in verband staan met de 
airsoftsport, waaronder, doch niet uitsluitend, deelname aan of het organiseren, 
exploiteren, faciliteren van wedstrijden, al dan niet in competitie- / 
toernooi maar vooral recreatief verband en andere airsoftevenementen. 
c. Airsoftapparaat, voorwerp dat een sprekende gelijkenis vertoont met een 
wapen en kleine biologisch atbreekbare balletjes afschiet van zes millimeter met 
een maximale schotkracht van drie en vijftiende (3,5) joule. 
d. Bestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, het 
bestuur van de ACA. 
e. Kinderairsoft, is airsoft sport activiteiten voor kinderen onder de 18 jaar waarbij airsoft apparaten 
wordt gebruikt die onder de 0,08 joule schieten. De airsofttapparaten schieten kleine biologisch 
atbreekbare balletjes af van zes millimeter middels lucht, gas of veerdruk. 
f. Functionarissen, personen die een functie binnen de ACA (gaan) uitoefenen, 
dan wel een functie (gaan) vervullen bij een lid-organisatie. 
g. Geschillencommissie van de ACA, is het rechtsprekend orgaan van de ACA. 
h. leden, zijn natuurpersonen van 18 jaar of ouder zijn, de airsoftsport beoefenen en volwaardige lid zijn 
van ACA die de aspirantleden vertegenwoordigen in het ledenraad. 
i. Spelers, zijn lid-natuurlijke personen van ACA of introducees, die minimaal achttien (18) jaar oud zijn, de 
doelstelling van een erkend airsoft vereninging onderschrijven en de airsoftsport beoefenen. 
j. Jeugd spelers, zijn lid-natuurlijke personen van ACA of introducees, die minimaal acht(8) en maximaa 
zeventien (17) jaar oud zijn, de doelstelling van een erkend airsoft vereninging onderschrijven en de 
airsoftsport beoefenen. 
k. Ledenraad, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
l. Tuchtcommissie, de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en 
orgaan van de ACA. 
m. VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag. 
n. WWM, Wet Wapens en Munitie. 
o. Introduces, zijn 18 jarigen of ouder, die de airsoftsport beoefenen onder toezicht van de vereniging en 
of verenigingsleden. 
 
 
Art. 3. Doel. 
lid 1. a. het bieden van de mogelijkheid aan haar leden in het gebied Noord Nederland de airsoftsport te 
beoefenen met één of meerdere airsoftapparaten en het uitoefenen van - 
de airsoftsport vooral gericht op de recreatieve zin des woords. 
Dit alles binnen de regels welke de Nederlandse wetgeving toestaat;  
b. het organiseren van airsoft evenementen; 



c. het bieden van de mogelijkheid aan haar minderjarige leden in het gebied Noord Nederland op te 
voeden in het gebruik van airsoftapparaten doormiddel van het gebruik met speelgoedwapens. Dit alles 
binnen de regels welke de Nederlandse wetgeving toestaat. 
- 
lid 2. Dit doel wordt gerealiseerd door het organiseren van sport evenementen in de recreatieve zin met 
de aangesloten leden. Door het opvoeden van de spelers vanaf een jonge leeftijd in het gebruik van 
airsoftapparaten en de discipline die daarbij komt kijken. Door studie en onderzoek van materies die de 
leden aanbelangen, door juridisch onderzoek op alle domeinen van het recht die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met de activiteiten van de leden verband houden en door het informeren van 
beleidsmakers over de standpunten van de vereniging. Daarnaast staat de vereniging in voor het 
informeren van haar leden omtrent belangrijke evoluties in het 
regelgevend kader. De vereniging kan elke bijkomende activiteit voeren nodig ter verwezenlijking 
van dit doel. 
lid 3. Airsoft is een combat simulatie sport met 1:1 replica’s van bestaande wapens. De doel van het spel 
bestaat uit het uitvoeren van diverse opdrachten, gemaakt door de spelleiding. Bij deze opdrachten 
worden de replica’s gebruikt om de tegenstander uit te schakelen. Zo zijn er teams die bijvoorbeeld 
militaire onderdelen nabootsen of die in de stijl van Tweede Wereldoorlog of Vietnamoorlog 
zijn gekleed. Airsoft wordt vanwege het realistische karakter in sommige landen gebruikt als training 
voor de krijgsmacht. 
lid 4. De oprichters van Airsoft Combat Association zijn enkele jaren actief op airsoftgebied. Zowel als 
speler en organisator van airsoft wedstrijden, maar ook als leverancier en erkenninghouder van airsoft 
toebehoren. Door de reeds opgedane brede ervaring in de airsoft community wil Airsoft Combat 
Association haar kennis en kunde overbrengen aan de nieuwe generatie airsoftbeoefenaars. Voor de 
reeds ervaren spelers zal Airsoft Combat Association een uitstekend platform zijn om de normen en 
waarden met 
betrekking tot discipline, veiligheid en sportiviteit te ontwikkelen en te handhaven. 
lid 5. Iedereen van 18 jaar en ouder in een veilige, respectvolle en gedisciplineerde omgeving aanbieden 
de 
airsoftsport te laten beoefenen, het bevorderen van de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling 
en het stimuleren van een sportieve, recreatieve samenwerking tijdens airsoft evenementen en/of 
wedstrijden. 
lid 6. Iedereen tussen de 8 en 17 jaar scholen en opvoeden in het airsoft sport en de spelers een veilige, 
respectvolle en gedisciplineerde omgeving aanbieden om de airsoftsport te laten beoefenen. Daarnaast  
het bevorderen van de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van een sportieve, 
recreatieve samenwerking tijdens airsoft evenementen en/of wedstrijden. 
 
  
Art. 4. Bepaling ‘vrees voor misbruik’. 
lid 1. Het bestuur moet zonder enige twijfel de overtuiging hebben dat er geen reden is om te vrezen dat 
een lid het onder zich hebben van airsoftwapens niet kan worden toevertrouwd of er reden is om te 
vrezen dat daarvan dan wel van airsoftwapens misbruik zal worden gemaakt. 
lid 2. Het bestuur kan indien (onder meer) er aanwijzingen zijn dat een lid het onder zich hebben van een 
airsoftwapen niet langer kan worden toevertrouwd of in geval van misbruik daarvan direct het 
lidmaatschap ontzeggen. 
lid 3. Het lid mag geen gevaar voor zichzelf, de openbare orde of veiligheid vormen. Omdat het begrip 
‘vrees voor misbruik’ reeds een ruime uitleg kent worden daaronder ook begrepen die gevallen 
waarin iemand een gevaar voor zichzelf, de openbare orde of veiligheid kan vormen. 
lid 4. Het bestuur verlangt dat de leden, die een bijzondere positie hebben ten opzichte van de 
medeburgers, een stipte naleving van de (wapen)wettelijke voorschriften naleven, tevens wordt 
verwacht dat de leden zich onthouden van overtredingen die kunnen worden beschouwd als een 
(ernstige) aantasting van de rechtsorde. 
lid 5. Indien tijdens een lidmaatschap ernstige twijfel bestaat in lid 1, 3 en 4 benoemde voorwaarden kan 
het bestuur in contact treden met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 



Art. 5. Leden. 
Algemene bepalingen: 
lid 1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: Leden, Spelers en jeugd spelers. 
lid 2. De bestuurders en in lid 1 benoemde leden en spelers dienen een Verklaring omtrent gedrag (VOG), 
erkenning, verlof of jachtakte te overleggen alvorens lid te kunnen worden tot de vereniging. De 
jeugdspelers hoeven geen Verklaring omtrent gedrag te overleggen. 
lid 3. De bestuurders en in lid 1 benoemde leden en spelers zijn allen natuurlijke personen. 
lid 4. De bestuurders, in lid 1 benoemde leden, spelers en introducés dienen tenminste 18 jaar of ouder te 
zijn. 
lid 5. De bestuurders en in lid 1 benoemde leden en spelers zijn verplicht een maal per jaar een stuk te 
overleggen waaruit blijkt welke activiteiten het lid het voorgaande jaar heeft ontplooid met betrekking tot 
de airsoftsport. 
lid 6. Het bestuur beoordeelt het stuk, bedoeld in lid 4, of het lid nog steeds kan worden beschouwd als 
een actieve airsoftsportbeoefenaar. 
lid 7. Het bestuur is gerechtigd het stuk, bedoeld in lid 4, op juistheid te controleren bij de in het stuk 
beschreven verenigingen dan wel organisaties. 
lid 8. De bepalingen dat een lid nog steeds actief de airsoftsport beoefend wordt in het 
Huishoudelijk reglement vastgesteld. 
lid 9. Het aantal spelers is onbeperkt, maar moet minstens vijf bedragen. 
lid 10. Het aantal leden is onbeperkt. 
lid 11. Het aantal jeugdspelers is beperkt tot het maximaal aantal beschikbare mentoren. 
lid 12. De oprichters zijn de eerste Leden. 
lid 13. De leden hebben het recht hun airsoftreplica’s in Nederland voor handen te hebben. 
lid 14. De leden dienen de in Nederland gehouden airsoftapparaten te allen tijde in een deugdelijk 
afsluitbare kast/kluis/koffer op te bergen om te voorkomen dat de airsoftapparaat terstond voor 
bedreiging en afdreiging aangewend kunnen worden 
 
Leden: 
lid 15. Leden vormen de Algemene Ledenvergadering. 
lid 16. Leden kunnen door de Algemene Vergadering verkozen worden als bestuurslid. 
lid 17. De kandidatuur van een Lid moet worden voorgedragen door tenminste drie andere 
leden, of door de Raad van Bestuur. 
lid 18. Leden worden aanvaard door de Algemene Vergadering die hierover beslist bij gewone 
stemming en zonder deze beslissing ooit te moeten rechtvaardigen. 
 
Spelers 
lid 19. Zij voldoen niet aan de voorwaarden om aanvaard te worden als lid, maar zijn verbonden 
aan de vereniging om de airsoftsport te beoefenen. 
lid 20. Zij hebben het recht om, tegen dezelfde voorwaarden als Leden, gebruik te maken van 
de door de vereniging georganiseerde airsoft evenementen, dienstverlening en activiteiten. 
lid 21. Zij zijn uitgesloten van deelname aan de Algemene Vergadering. 
lid 22. Zij kunnen alleen op uitnodiging van het bestuur worden toegelaten bij de Algemene Vergadering. 
lid 23. Zij hebben echter geen stemrecht in de Algemene Vergadering en hebben evenmin recht op inzage 
in de notulen en andere vertrouwelijke stukken van de vereniging. 
lid 24. De kandidatuur van speler moet aanvaard worden door de Algemene 
Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. 
lid 25. Zij worden door een lid uitgenodigd voor een overlegvergadering, deze overlegvergadering 
oriënteert de algemene beleidslijnen van de vereniging en de na te streven doelstellingen. 
 
Jeugd spelers: 
lid 26. Jeugd spelers zijn minderjarige leden van ACA, zij voldoen niet aan de voorwaarden om aanvaard te 
worden als lid, maar zijn verbonden aan de vereniging om de airsoftsport te beoefenen. 
lid 27. Zij hebben het recht om, tegen dezelfde voorwaarden als Leden, gebruik te maken van 
de door de vereniging georganiseerde airsoft evenementen, dienstverlening en activiteiten. 



lid 28. Zij zijn uitgesloten van deelname aan de Algemene Vergadering. 
 
Art. 6. Donateurs 
lid 1. Donateurs zijn zij die, overeenkomstig met de Statuten betreffende het verkrijgen van het 
donateurschap, de vereniging met een bedrag steunen, welke jaarlijks door het bestuur vastgesteld 
wordt. 
lid 2. Donateurs zijn gerechtigd tot het betreden van de locaties waar ACA de airsoftsport beoefend. 
lid 3. Donateurs hebben geen toegang tot enige vergadering, uitgeschreven t.b.v. de vereniging. 
lid 4. Zij moeten wel voldoen aan de voor de leden vastgestelde bepalingen met betrekking tot het 
lidmaatschap van de Statuten. 
lid 5. Donateurs hebben geen stemrecht binnen de vereniging 
 
Art. 7. Lidmaatschap. 
lid 1. a. Iedereen van tenminste 18 jaar en ouder kan speler worden. 
b. Iedereen tussen de 8 en 17 jaar kan jeugd speler worden. 
lid 2. Kandidatuur voor lid dienen zich schriftelijk te stellen aan de voorzitter van de 
Raad van Bestuur. 
lid 3. Leden dienen minimaal 5 jaar Speler te zijn. 
lid 4. Kandidatuur voor leden dienen zich schriftelijk te stellen aan de voorzitter van de Raad van 
Bestuur of door drie leden worden voorgedragen. 
lid 5. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op 
grond van de enkele hoedanigheid van Lid. 
lid 6. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij 
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, 
enz. 
 
Art. 9. Introducés. 
Introducés en eisen aan de speler(s) ten aanzien van introducé(s) 
1. lntroducés zijn natuurlijke personen van achttien (18) jaar of ouder, die maximaal 6 keer per jaar 
mogen deelnemen aan airsoftsportactiviteiten, maar (nog) geen lid zijn van een erkend airsoftvereniging. 
2. Een introducé moet in het gezelschap zijn van een speler of door een organisatie begeleid worden. 
3. Een speler mag met maximaal twee introducés deelnemen aan airsportactiviteiten en 
de speler begeleidt te allen tijde de introducé(s). 
4. lntroducës mogen maximaal aan zes (6) airsoftsportactiviteiten per jaar deelnemen. 
5. Introducés dienen een vooraf door de vereniging voorgeschreven formulier in te vullen en 
Art. 8. Register. 
lid 1. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
lid 2. De leden dragen er zorg voor dat de vereniging te allen tijde de juiste persoonlijke gegevens en 
adressen heeft. 
te ondertekenen tezamen met de speler. 
6. De speler draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid en voor de 
gedragingen van de introducé(s). 
7. De speler draagt er zorg voor dat de introducé zich houdt aan de verplichtingen die 
op de leden rusten. Indien de introducé zich hier niet aan houdt, geldt dit als een 
overtreding van de statuten, reglementen en, of besluiten door de speler. 
8. De ACA behoud het recht om de regels in het Huishoudelijk reglement betreffende de 
toelating van introducés ten allen tijde aan te passen. 
 
Art. 10. Einde van het lidmaatschap. 
Het lidmaatschap eindigt: 
1. Het lidmaatschap van de onder artikel 5 lid 5 bedoelde lid-organisatie eindigt: 
a. wanneer het lid ophoudt te bestaan; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door het bestuur namens de ACA; 



d. door ontzetting (royement). 
2. Het lidmaatschap van spelers, functionarissen en ereleden eindigt: 
a. door overlijden; 
b. door opzegging door het desbetreffende lid; 
c. door opzegging door het bestuur namens de ACA; 
d. door ontzetting (royement). 
3. Opzegging namens de ACA geschiedt door het bestuur dat ingevolge artikel 6 lid 2 
van de statuten ook bevoegd is tot toelating van het desbetreffende lid. 
4. Opzegging kan in andere dan de in lid 1 en 2 genoemde situaties namens ACA, al 
dan niet onmiddellijk, geschieden wanneer: 
a. het lid heeft opgehouden aan de in de statuten of bij reglement vermelde 
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen; 
b. het lid zijn verplichtingen jegens ACA niet (tijdig) nakomt; 
c. het lid de belangen van de airsoftsport schaadt. 
5. Het bestuur kan het lidmaatschap onmiddellijk opzeggen indien van de ACA 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 
6. Onmiddellijke opzegging van leden, natuurlijke personen, geschiedt indien de VOG of 
een gewaarmerkte kopie van een geldig Verlof, zoals bedoeld in art. 28 WWM, of een 
geldige Erkenning, zoals bedoeld in art. 9 en verder WWM, of een geldige Ontheffing, 
zoals bedoeld in art. 4 WWM niet -tijdig- wordt overlegd. 
7. Van een besluit tot onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap namens ACA staat 
de betrokkene, beroep open bij de Ledenraad. Bij onmiddellijke opzegging wordt dit 
schriftelijk met redenen omkleed aan betrokkene medegedeeld. In dit schrijven wordt 
vermeld de mogelijkheid van beroep bij de Ledenraad, binnen vier weken na de 
kennisgeving van de onmiddellijke opzegging. Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij het bestuur. Indien het gaat om een onmiddellijke opzegging mag het lid 
gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geen lidmaatschapsrechten 
uitoefenen. 
8. Opzegging van het lidmaatschap namens het lid of namens de ACA, met 
uitzondering van de onmiddellijke opzegging, is slechts mogelijk tegen het einde van 
het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
(4)weken. 
9. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk of via een door de ACA beschikbaar 
gesteld -elektronisch- communicatiemiddel. Bij opzegging namens de ACA dient de 
kennisgeving van de opzegging de reden te vermelden welke tot de opzegging leidde. 
10. Behalve in het geval dat een lid heeft opgehouden te bestaan, of dat het lid is 
overleden, wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het 
einde van het verenigingsjaar waarin is opgezegd. 
11. Het lid blijft lid van de ACA zolang: 
a. hij niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de 
ACA of zijn organen; of 
b. zolang enige aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de 
ten uitvoerlegging van een opgelegde sanctie daarin begrepen. 
Gedurende deze periode kan het betrokken lid geen rechten uitoefenen, met 
uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan, in 
zoverre dit volgens de statuten of reglementen mogelijk is. 
12. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand 
nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn 
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld. 
Artikel 12 Verplichtingen van de leden 
Alle leden van de ACA zijn verplicht: 
a. De statuten, reglementen en besluiten van de ACA na te leven, waaronder de 
gedragscodes van de ACA; 
b. Te voldoen aan de (toelatings)eisen van de organen van de ACA; zoals 



aangegeven in de wet, statuten en het Huishoudelijk reglement. 
c. De belangen van de ACA en/of van haar organen en/of van de airsoftsport in 
het algemeen niet te schaden; 
d. Aan de financiële verplichtingen te voldoen. Leden kunnen daartoe in 
categorieën worden ingedeeld; 
e. Alle verplichtingen, welke de ACA in naam van haar leden aangaat of welke uit 
het lidmaatschap van de ACA voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. Tot 
deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door 
de ACA, mede namens zijn leden, aangegane verplichtingen jegens één of meer 
derden, aangaande ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, 
sponsoring, alsmede de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radioopnamen 
en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook 
(waaronder in elk geval begrepen via internet); 
f. Te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van de 
overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de 
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting van de ACA te aanvaarden. De 
verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor 
de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 
respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek; 
g. Voor de duur van hun lidmaatschap van de ACA de door de ACA in de 
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen te 
aanvaarden, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van 
de ACA wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut 
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak 
onherroepelijk is beslist. 
 
Art. 11. Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers. 
lid 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging 
overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat de 
jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 
lid 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
Art. I2. Geldmiddelen -Jaarlijkse bijdragen. 
lid 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie van de leden. 
lid 2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit eventuele opbrengsten uit de georganiseerde 
airsoft evenementen, airsoftsport wedstrijden of andere activiteiten in het kader van de bevordering 
van de airsoftsport. 
lid 3. Een eventueel batig saldo aan het einde van een boekjaar wordt naar het daarop volgende jaar 
geboekt en zal worden aangewend voor verenigingsdoeleinden, ten behoeve van de bevordering 
van de airsoftsport. 
lid 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting 
tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
 
Art. 13. Financiering en boekhouding. 
lid 1. De vereniging zal ondermeer worden gefinancierd door contributie van Spelers en Leden, alsook 
giften, bijdragen, schenkingen en andere voorzieningen kunnen 
algemene doeleinden van de vereniging ondersteunen alsook specifieke airsoft projecten. 
lid 2. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
lid 3. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van 
begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 
Art. 14. Algemene vergadering. 
lid 1. De leden vormen de Algemene Vergadering en hebben er stemrecht. Zij hebben recht 



deze vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen. 
lid 2. Behoudens bij wijziging van de statuten, kan de Algemene Vergadering beslissen met een gewone 
meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
lid 3. De Algemene Vergadering vergadert minsten eenmaal per jaar in het eerste semester. 
Een buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur, ofwel 
op aanvraag van minimum één vijfde van de leden van de algemene vergadering. De Algemene 
Vergadering wordt door de Raad van Bestuur samengeroepen indien meer dan de helft van de 
Vertegenwoordigde leden hierom verzoeken. 
lid 4. De algemene vergaderingen hebben plaats in de zetel der vereniging of eender welke aangeduide 
plaats op dag en uur in de oproeping aangeduid. De uitnodiging tot de algemene vergadering bevat 
de agenda van de vergadering. De uitnodiging tot de algemene vergadering wordt ondertekend 
door de secretaris van de raad van bestuur of door twee bestuurders. 
lid 5. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen en over de punten, door de 
raad van bestuur of door minstens een derde van de werkende leden voorgestelde punten, op 
voormelde dagorde voorzien. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de hierop 
vermelde punten. Bij staking der stemmen wordt herstemd; wanneer er opnieuw staking van 
stemmen voorkomt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
lid 6. De leden kunnen zich niet door niet-lid laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Een 
lid van de vergadering kan niet meer dan twee andere leden van de vereniging vertegenwoordigen. 
lid 7. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij 
afwezigheid door een gemachtigd bestuurder. Deze duidt de secretaris en de stemopnemer aan. 
 
Art. 15. Bestuur. 
lid 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen. 
lid 2. De bestuurders worden benoemd onder de Leden. 
lid 3. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige leden voor een termijn van vier jaar. 
lid 4. De bestuurders zijn volledig herkiesbaar. 
lid 5. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en secretaris die de taken zullen 
vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten. 
lid 6. De Raad van Bestuur beslist over de afzetting uit deze functies. 
lid 7. De functionarissen zelf kunnen hieruit vrijwillig ontslag indienen door een schriftelijk ontslag in te 
dienen bij de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat dan in vanaf de vervanging van deze functie. 
lid 8. De bestuurders kunnen te allen tijden worden ontslagen door de Algemene Vergadering die 
daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige Werkende Leden. 
lid 9. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan 
de Voorzitter van de Raad van Bestuur die de Raad van Bestuur hiervan onmiddellijk in kennis 
moet stellen. Indien de ontslagnemende bestuurder de Voorzitter is, moet deze diens ontslag 
schriftelijk richten op het adres van de maatschappelijke zetel ter attentie van de Raad van Bestuur. 
lid 10. Bij vrijwillig ontslag van een bestuurder moet de Raad van Bestuur voorzien in de bijeenroeping van 
de Algemene Vergadering om het ontslag al dan niet te bekrachtigen en/of eventueel in de 
vervanging te voorzien. Het vrijwillig ontslag van een bestuurder gaat in vanaf bekrachtiging door de 
Algemene Vergadering of, indien het aantal bestuurders hierdoor onder het statutaire minimum is 
gedaald, nadat de Algemene Vergadering in de vervanging van de bestuurder heeft voorzien. 
lid 11. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 
 
Art. 16. Bestuursfuncties- Besluitvorming van het bestuur. 
lid 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester zullen 
bekleden worden als zodanig benoemd. 
lid 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een 
vervanger aanwijzen. 
lid 3. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en maakt intern een taakverdeling op die 
wordt meegedeeld aan de algemene vergadering en aan de overlegvergadering. 
lid 4. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, of bij diens afwezigheid door de 



vicevoorzitter of de Secretaris. 
lid 5. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen en beslissen, indien minstens tweederden van 
de bestuurders aanwezig is. 
lid 6. De bestuurders kunnen zich niet laten vertegenwoordigen. 
lid 7. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van de 
bestuurders aanwezig is op de vergadering. 
lid 8. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige 
bestuurders. 
lid 9. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. 
lid 10. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
lid 11. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging 
lid 12. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in een verslag en ondertekend door 
de voorzitter en de secretaris. 
lid 13. Telkens het huishoudelijk reglement wijzigt, wordt dit door de Raad van Bestuur ter bekrachtiging 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
lid 14. Tegenover derden volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd is, de handtekeningen 
van de voorzitter en de secretaris of van de voorzitter en de penningmeester. 
lid 15. De penningmeester is bevoegd om de handelingen van dagelijks bestuur van de vereniging te 
stellen, waaronder de bank- en postverrichtingen. 
lid 16. Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel verslag op over het voorbije werkingsjaar en een 
budget voor de verwachte kosten voor het komende werkingsjaar op. Het verslag en het budget 
worden voorgelegd aan de Algemene vergadering en de overlegvergadering. 
lid 17. Binnen de Algemene Vergadering wordt afgesproken op welke manier de leden kunnen bijdragen 
tot de kosten van de vereniging. 
 
Art. 18. Aansprakelijkheid. 
lid 1. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. 
Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling 
van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en de 
statuten en zijn ze aansprakelijk voor tekortkomingen in hun bestuur. 
 
Art. 19. Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing. 
lid 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
Algemene vergadering tesamen met minimaal één bestuurslid worden ontslagen en/of geschorst. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 
het verlopen van die termijn. 
lid 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door het bestuurslid of 
het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. 
 
Art. 20. Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers. 
lid 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging 
overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat de 
jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 
lid 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
Art. 19. Statutenwiiziging. 
lid 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 
de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 
lid 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin ten minste een derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 
lid 3. Is niet een derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering 
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, 
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 



aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid 
van ten minste een derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Art. 21. Ontbinding. 
lid 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 
lid 2. Bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
lid 3. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, 
die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording 
af te leggen. 
lid 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen 
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. 
 
Art. 22. Huishoudeliik reglement. 
lid 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het 
lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het 
bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen 
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 
lid 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene 
vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste een derde gedeelte van de stem 
gerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur. 
lid 3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 
bevat. 
 
Art. 23. Algemene bepalingen. 
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de vergadering die de ontbinding uitgesproken heeft 
eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden der goederen en 
waarden 
der ontbonden vereniging, na het passief vereffend te hebben en mits aan de goederen en waarden een 
bestemming te geven die zoveel mogelijk het doel benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd 
opgericht. 


