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GECOORDINEERDE STATUTEN
Aangenomen door de algemene vergadering op 22/03/2019

TITEL I: RECHTSPERSOONLIJKHEID - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen, toepasselijk.
Binnen de grenzen van de vereniging kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die
een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van
bestuur vastgestelde beleid.
ARTIKEL 2 - NAAM
De vereniging draagt de naam: Parantee-Psylos vzw.
ARTIKEL 3 - ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Huis van de Sport te Zuiderlaan 13,
9000 Gent en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering volgens de
regels voor een statuutswijziging zoals beschreven in artikel 14 van deze statuten.
ARTIKEL 4 – DOEL
De vereniging is een Vlaamse Sportfederatie die zich tot doel stelt kansen te creëren voor alle
personen met een beperking zodat zij volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op

een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Hiertoe zal een aanbod
uitgewerkt worden voor alle leeftijden en dit zowel op recreatief, competitief als topsportniveau.
De vereniging is een volledig neutrale organisatie die zowel een normalisatie als een zo hoog
mogelijke graad van integratie van personen met een beperking beoogt. Optimale samenwerking met
reguliere sportfederaties is dan ook een belangrijke doelstelling.
De vereniging zal tot slot de belangen van personen met een beperking maximaal verdedigen zodat zij
alle kansen krijgen om volwaardig te sporten en te bewegen.
De vereniging mag alle activiteiten en rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende en onroerende
goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden, in welke vorm dan ook
(eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik, bruikleen, bezit,...).
De vereniging mag op bijkomstige wijze ook economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat
de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.
ARTIKEL 5 - DUUR
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN
ARTIKEL 6 – WERKENDE EN TOEGETREDEN LEDEN
De vereniging kan werkende en toegetreden leden tellen.
De volheid van het lidmaatschap komt uitsluitend toe aan de werkende leden. Werkende leden zijn
diegenen wiens naam vermeld is in het ledenregister. Het zijn de aangesloten sportclubs die de vorm
van een rechtspersoon hebben aangenomen en de natuurlijke personen die bekend staan als vaste
vertegenwoordiger van de aangesloten sportclubs die de vorm van een feitelijke vereniging hebben
aangenomen. Alle werkende leden hebben rechtstreeks stemrecht op de algemene vergadering. De
rechten en plichten van de werkende leden worden beschreven in deze statuten en het huishoudelijk
reglement.
Toegetreden leden zijn de leden die lid zijn van een bij de vereniging aangesloten sportclub en de
federatieleden aangesloten volgens de individuele lidmaatschapsformule. Ook de sportclubs die
voorlopig aanvaard zijn door de raad van bestuur en dus nog geen werkend lid zijn, worden
beschouwd als toegetreden leden tot hun definitieve aanvaarding als werkend lid door de algemene
vergadering. De raad van bestuur kan bovendien ook andere organisaties die een positieve bijdrage
aan de doelstellingen van de vereniging kunnen leveren, evenals ereleden en beschermleden, toelaten

als toegetreden leden. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en plichten
van de toegetreden leden worden beschreven in het huishoudelijk reglement.
De werkende leden worden in deze statuten ‘leden’ genoemd. Met de term ‘leden’ wordt dus
uitdrukkelijk verwezen naar de werkende leden en niet naar de toegetreden leden.
ARTIKEL 7 – AANTAL LEDEN
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.
Op de zetel wordt een ledenregister ter inzage bijgehouden.
ARTIKEL 8 – TOETREDEN TOT DE VERENIGING
Elke sportclub die de vorm van een rechtspersoon heeft aangenomen en elke natuurlijke persoon die
bekend staat als de vaste vertegenwoordiger van een sportclub die de vorm van een feitelijke
vereniging heeft aangenomen, kan toetreden als werkend lid van de vereniging mits die sportclub
doelstellingen heeft die in de lijn liggen van de vereniging en de sportclub door de algemene
vergadering wordt aanvaard cfr. de bepalingen in artikel 14 van deze statuten. De algemene
vergadering beslist soeverein en discretionair over ieder verzoek tot toetreding. Zij dient haar toelating
of weigering niet te motiveren.
Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij de raad van bestuur van de vereniging. De
volledige aansluitingsvoorwaarden en de aansluitingsprocedure voor werkende en toegetreden leden
staan beschreven in het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 9 - LEDENBIJDRAGE
De maximum jaarlijkse ledenbijdrage van een werkend lid bedraagt 2.500,00 EUR. Deze bijdrage staat
los van de bijdrage van de toegetreden leden, bepaald door de raad van bestuur.
ARTIKEL 10 – EINDE LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de leden is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of
overlijden.
Vrijwillig ontslag kan te allen tijde aangeboden worden door een schriftelijk verzoek te richten aan de
raad van bestuur.
Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering zoals beschreven in artikel
14 van deze statuten.
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.
Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door
eenzijdig besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 11 – SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. De toegetreden leden maken geen
deel uit van de algemene vergadering.
Elk lid mag zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen, mits
schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts twee andere leden vertegenwoordigen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Als de
voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door één van de
andere aanwezige bestuursleden.
ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
•

het wijzigen van de statuten,

•

de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

•

de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

•

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

•

de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

•

de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

•

de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

•

de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

•

alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die
uitdrukkelijk op de agenda staan.
ARTIKEL 13 – BIJEENROEPEN
De algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen door de raad van bestuur en dit in de loop van
het eerste trimester van het boekjaar.
Een bijzondere algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur als zij dat
nodig acht. De raad van bestuur is bovendien verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te
roepen als ten minste 1/5e van de leden daarom per gewone brief of email verzoekt. In dat geval moet
de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de vergadering uiterlijk de
40e dag na het verzoek plaatsvinden.

De bijeenroeping gebeurt minstens acht dagen voor de vergadering bij gewone brief of email aan alle
leden.
De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, evenals de agenda. De raad van bestuur
legt de agenda vast en moet eveneens elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens vier dagen
voor de vergadering per gewone brief of email wordt aangebracht door minstens 1/20ste van de
leden.
ARTIKEL 14 - STEMMING
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.
Onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee als stem in gevallen waar een gewone
meerderheid vereist is en tellen als tegenstem in gevallen waar een strengere meerderheid vereist is.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij een gewone meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is het
voorstel niet aangenomen.
De bestuurders worden benoemd en afgezet bij een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Een wijziging van de statuten wordt besloten bij een 2/3e meerderheid van stemmen, en indien 2/3e
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een wijziging van het doel in de statuten wordt besloten bij een 4/5e meerderheid van stemmen, en
indien 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke statutenwijziging zal cfr. de wettelijke bepalingen worden neergelegd bij de griffie van de
rechtbank van koophandel ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Het uitsluiten van een lid wordt besloten bij een 2/3e meerderheid van de stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Het betreffend lid moet worden uitgenodigd om in
zijn verdediging te kunnen voorzien.
Tot vrijwillige ontbinding of omzetting van de vereniging wordt besloten bij een 4/5e meerderheid van
de stemmen, en indien 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is een bijzondere aanwezigheidsnorm vereist en wordt die niet behaald dan moet een nieuwe
algemene vergadering worden samengeroepen, minstens 15 dagen na de eerste algemene
vergadering en deze mag dan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen.
ARTIKEL 15 - NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen gemaakt en aan alle leden bezorgd. De notulen worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en opgenomen in een register dat ter inzage
ligt op de zetel van de vereniging.

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 16 – SAMENSTELLING
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie bestuurders.
In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene
vergadering.
Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee
personen.
Het aantal bestuurders, de functies, de profielen en de voorwaarden om tot bestuurder verkozen te
worden, staan beschreven in het huishoudelijk reglement. De vereniging bepaalt volgende
onverenigbaarheden met de functie van bestuurder:
•

Personeelsleden en leden van de directie van de vereniging;

•

Familieleden (eerste en tweede graad) van het personeel en de directie;

•

Atleten met een topsportstatuut;

•

Familieleden van atleten met een topsportstatuut (eerste en tweede graad).

ARTIKEL 17 - MANDAAT
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en dit volgens een gefaseerd rooster
van aan- en aftreden zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.
Naast het verstrijken van de duur van de benoeming, kan het mandaat eveneens eindigen door
vrijwillig ontslag, door afzetting door de algemene vergadering, door overlijden of door wettelijke
onbekwaamheid. Op de eerstvolgende algemene vergadering kan in de bestuurdersvervanging worden
voorzien. De tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts benoemd voor de rest van de duur van het
mandaat.
De bestuurders worden benoemd en afgezet zoals beschreven in artikel 14 van deze statuten.
Elke wijziging in de bestuurssamenstelling zal cfr. de wettelijke bepalingen worden neergelegd bij de
griffie van de rechtbank van koophandel ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De bestuurders zijn opnieuw verkiesbaar, met een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12
jaar.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEDEN
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 uitdrukkelijk door de wet of de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op voor de vereniging als eiser en
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
ARTIKEL 19 – BIJEENROEPEN
De raad van bestuur vergadert minstens vijfmaal per jaar.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of door twee
bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Als de voorzitter
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door één van de andere
aanwezige bestuursleden.
ARTIKEL 20 – STEMMING
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen als minstens de helft van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is.
De bestuurders hebben elk één stem. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder
vertegenwoordigen, mits schriftelijke volmacht.
De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.
In gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging
plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.
ARTIKEL 21 – NOTULEN
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt die aan alle bestuursleden
worden bezorgd. De notulen worden ondertekend door twee bestuurders en bijgehouden in een
daartoe bestemd register.
ARTIKEL 22 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten rechte.
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de handtekening van twee
bestuurders of van de voorzitter en de directeur.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van
enig besluit of machtiging.
ARTIKEL 23 – OVERDRAGEN VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in
het bijzonder een dagelijks bestuur, of aan een andere persoon die al dan niet lid is van de vereniging.
Het mandaat eindigt door vrijwillig ontslag of door herroeping door de raad van bestuur.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden, na een financiële controle, ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd, ten laatste drie maanden na de afsluiting van het boekjaar.
ARTIKEL 25 – FINANCIELE CONTROLE
De financiële controle wordt toevertrouwd aan een onafhankelijk financieel comité en aan één of meer
commissarissen.
Het onafhankelijk financieel comité en de commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van drie jaar. Elke benoeming van een commissaris zal cfr. de wettelijke
bepalingen worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel ter publicatie in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 26 – ONTBINDING
De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden.
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding besluiten volgens de bepalingen in artikel 14 van deze
statuten.
Elke beslissing betreffende de ontbinding zal cfr. de wettelijke bepalingen worden neergelegd bij de
griffie van de rechtbank van koophandel ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 27 – VEREFFENING
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een
gelijkaardige doelstelling.

