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Sportvisserij Vlaanderen vzw 
Astridlaan 30 
8370 Blankenberge 
Ondernemingsnummer: 0420.808.863 
RPR Gent, Afdeling Brugge 
 
 

STATUTEN 
 
 
De algemene vergadering van 10/12/2021, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige 
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen en als 
volgt te coördineren: 
 
TITEL I - Benaming, zetel, doel, duur  
 
Art 1. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna VZW genoemd) op grond van het 
Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen.  
 
De VZW draagt de naam Sportvisserij Vlaanderen.   
 
De zetel is gevestigd ter Astridlaan 30, te 8370 Blankenberge, gelegen in het gerechtelijk arrondissement 
West-Vlaanderen. 
 
Art 2. De vereniging heeft tot doel het verdedigen en bevorderen van de hengelsport en actief deel te nemen 
aan de strijd tegen water- en milieuvervuiling. Ze heeft haar werking in het Vlaamse landsgedeelte. 
 
De belangrijkste activiteiten van Sportvisserij Vlaanderen vzw zijn: 
 

 promotie van de weidelijke sportvisserij aan de hand van de uitgifte van brochures, inrichten van 
studiedagen en vertegenwoordiging op hengelsportbeurzen; 

 uitgave van ons driemaandelijks ledenblad Hengelsport; 
 organisatie en coördinatie van club-, nationale en internationale wedstrijden; 
 opleiding van jeugdmonitoren en begeleiden van jeugdige hengelaars; 
 verdediging van de visrechten en de hengelsportbelangen in het algemeen op zowel gewestelijk, 

nationaal als internationaal niveau; 
 bescherming van de waterkwaliteit en het natuurlijk milieu van onze Vlaamse openbare viswaters; 
 advies en wetenschappelijke ondersteuning inzake visstandsbeheer van viswateren beheerd door 

aangesloten verenigingen; 
 uitgave van educatieve publicaties inzake water- en visstandsbeheer. 
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Art 3. In het kader van de uitbreidingsmogelijkheden van visserijrechten kan de vereniging streven om in 
eigen beheer viswater en visserijrechten  te verwerven. 
 
Art 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan ten allen tijde worden ontbonden. 
 
TITEL II - Leden  
 
Art 5. De vereniging is samengesteld uit minstens twee leden. Als lid kunnen toetreden de verbonden of 
federaties zoals bepaald in artikel 6. 
 
De leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven en 
hebben inzagerecht in alle stukken vermeld in het WVV. 
 
De toegetreden leden zijn al deze, die onder welke vorm ook, een bijdrage betalen aan de VZW. Hun 
toetreding kan worden geweigerd of hun lidmaatschap geschorst door de raad van bestuur. Zij hebben geen 
stemrecht op de algemene vergadering. 
De bijdragen voor de leden en toegetreden leden worden jaarlijks door de algemene vergadering 
vastgesteld. Ze mogen echter niet hoger zijn dan € 250 voor toegetreden leden. Voor de leden wordt de 
bijdrage bepaald aan de hand van het aantal hengelaars in het aangesloten verbond. 
 
Art 6. Een verbond of federatie kan als lid aansluiten bij Sportvisserij Vlaanderen indien deze minimum 10 
clubs of 400 hengelaars telt en rechtspersoonlijkheid heeft. Om aangesloten te blijven dient een verbond 
minstens 2 clubs en 100 hengelaars te tellen. Indien een aangesloten verbond niet meer voldoet aan deze 
voorwaarden, kan het, naar keuze, in zijn geheel of per club, aansluiten bij een ander aangesloten verbond. 
Een verbond die tot stand komt door splitsing of afscheuring in een bij de VZW aangesloten verbond moet 
voldoen aan bovenstaande voorwaarden en daarboven een wachttijd doormaken van drie jaar, vooraleer te 
kunnen aansluiten bij de VZW. Afwijkingen op deze regel kunnen door de algemene vergadering beslist 
worden. 
 
Art 7. De aanvraag tot toetreding als lid wordt schriftelijk gericht aan de zetel van de vereniging. De algemene 
vergadering beslist over aanvaarding van een lid.  
 
Door toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid of toegetreden lid zowel de statuten als het intern 
reglement.  
 
Art 8. Het lidmaatschap van een lid wordt ontnomen door ontslag of door uitsluiting. 
 
Het lid dat zijn verplichtingen tegenover doel en geest van de vereniging niet nakomt, kan door de algemene 
vergadering worden uitgesloten. Deze bevoegdheid doet geen afbreuk aan voorlopige tuchtmaatregelen die 
conform deze statuten of het intern reglement kunnen worden opgelegd aan leden. 
 
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag van een lid moet bij aangetekend schrijven 
aan het Bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. 
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Elk uitgesloten of ontslagnemend lid heeft geen enkel recht op het maatschappelijk bezit en kan het 
terugbetalen van zijn bijdragen niet eisen. Door ontslagname is men niet vrijgesteld van het betalen van de 
achterstallige bijdrage.  
 
Toegetreden leden kunnen ten allen tijde worden uitgesloten door het Bestuursorgaan. Deze bevoegdheid 
doet geen afbreuk aan voorlopige tuchtmaatregelen die conform deze statuten of het intern reglement 
kunnen worden opgelegd aan toegetreden leden. 
 
Art 9. De vereniging onderwerpt zich aan het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de 
niet-professionele sportbeoefenaar. De VZW, de leden en de toegetreden leden moeten beantwoorden aan 
de bepalingen van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening 
(M.V.S.-decreet). Binnen deze bepalingen zal de vereniging een controlecomité voor de beteugeling van de 
dopingpraktijken oprichten en de totale medewerking verlenen aan controles uitgevoerd door erkende 
controleartsen, inzake leeftijdsgrenzen, sportmedische keuring en dopingcontrole en aan het toezicht van 
de bevoegde ambtenaren op de controles. 
 
Zij zal tevens ten minste veertien dagen van tevoren de administratie van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap in kennis stellen van alle geplande sportmanifestaties. Eventuele wijzigingen aan deze 
planning zullen ook worden gemeld. 
 
Voor de tuchtregeling, in geval van overtredingen van het M.V.S.-decreet, onderwerpt de vereniging zich aan 
de disciplinaire organen die het decreet heeft opgericht en ze zal de maatregelen van de disciplinaire 
commissie en de disciplinaire raad doen naleven.  
 
De bij de verbonden aangesloten sportbeoefenaars moeten beantwoorden aan de bepalingen van het 
statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, zoals voorgeschreven bij decreet van 24 juli 1996 tot 
vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. De sportbeoefenaars zelf worden 
aanzien als toegetreden leden van de vereniging. 
 
TITEL III – Bestuursorgaan  
  
Art 10. De vereniging wordt beheerd door een Bestuursorgaan, bestaande uit minimum drie leden en 
maximum één lid minder dan het aantal leden van de algemene vergadering. De leden dragen de kandidaat-
bestuurders voor. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor vier (4) jaar gekozen bij 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Per lid kunnen maximaal 
twee bestuurders worden verkozen. Als bestuurder zijn verkozen de kandidaten die de meeste stemmen 
behalen op de algemene vergadering. Is er gelijkheid van stemmen voor de laatste toe te kennen plaats, dan 
volgt een tweede stemming, enkel tussen de kandidaten die gelijk eindigen. Blijft de gelijkheid, dan wordt 
de functie toegekend aan de hand van volgende prioriteiten (in deze volgorde): 

 het bestuurslid wiens mandaat afloopt; 
 het langst in functie zijnde bestuurslid; 
 het oudste bestuurslid. 

 
Hun ambt wordt beëindigd door afloop van hun mandaat, ontslag of door afzetting door de algemene 
vergadering. De bestuurders kunnen ten allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering die 
daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder 
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lid van het Bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving (per brief, aangetekende 
brief of per mail) aan het Bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk. Het bestuursorgaan kan leden 
coöpteren ter vervanging van ontslagnemende en ontslagen Bestuurders als door dat ontslag het aantal 
bestuurders onder het minimumaantal daalt. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurders moet worden 
bevestigd door de algemene vergadering volgend op hun coöptatie. De gecoöpteerde bestuurders blijven in 
functie voor de resterende duur van het opengevallen mandaat. 
 
Voor de Bestuurders wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vereniging. 
 
Het Bestuursorgaan kan adviseurs aanduiden, die zonder stemrecht zetelen in de Raad. De algemeen 
coördinator van het secretariaat zal aan elke vergadering van het Bestuursorgaan deelnemen als adviseur. 
  
Art 11. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet 
de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist 
over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 
 
Het Bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het Bestuursorgaan kan slechts geldig 
beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen 
worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een 
bestuurder kan zich op de vergadering van Het Bestuursorgaan niet laten vertegenwoordigen door een 
andere bestuurder.  
 
Van ieder lid van Het Bestuursorgaan dat driemaal afwezig is zonder geldige reden, wordt het ontslag 
voorgesteld aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
Het Bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen. 
 
TITEL IV - Algemene vergadering  
 
Art 12. De deelnemers aan de algemene vergadering zijn de vertegenwoordigers van de leden, nl. de 
aangesloten verbonden of federaties. Elk lid wijst één vertegenwoordiger aan als deelnemer aan de 
algemene vergadering. Leden van het Bestuursorgaan of dagelijks bestuur kunnen niet worden aangeduid 
als vertegenwoordiger. 
 
Elk verbond of federatie heeft recht op één stem per vijftig toegetreden leden. Het aantal stemmen per 
verbond of federatie mag nooit meer dan twintig zijn. De afgevaardigde van elk verbond of federatie verenigt 
al de stemmen, die ondeelbaar zijn en een geheel vormen, van hun verbond of federatie. Volmachten zijn 
niet toegelaten. 
 
Art 13. De algemene vergadering komt minstens eens per jaar samen voor 1 april. Op vraag van ten minste 
één vijfde van de leden of van drie bestuurders is het bestuursorgaan gehouden een algemene vergadering 
bijeen te roepen. In geval van een aanvraag van 1/5e van de leden roept het bestuursorgaan de algemene 
vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering 
wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. 
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De bijeenroeping geschiedt door rondschrijven (per brief, aangetekend of via mail) aan elk lid, minstens 
veertien dagen voor de vergadering. De agenda is bijgevoegd. Elk voorstel ondertekend door ten minste één 
lid wordt op de agenda gebracht.  
 
Bij hoogdringendheid kan het Bestuursorgaan punten aan de agenda toevoegen of afvoeren, mits akkoord 
van de algemene vergadering, genomen met een gewone meerderheid. 
 
Art 14. De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering 
uitgeoefend: 

1. De wijziging van de statuten; 
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging; 
3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens 

eventuele bezoldiging; 
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen 

van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 
6. De ontbinding van de vereniging; 
7. De uitsluiting van een lid; 
8. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 

sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
9. Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden. 

 
Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve als het WVV of deze statuten dit anders voorzien.  
 
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten 
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van 
de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden 
aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de 
doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid 
van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Ingeval op de 
eerste vergadering minder dan twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan 
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de 
wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld hierboven, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de 
eerste vergadering worden gehouden. 
 
Titel V - Dagelijks Bestuur 
 
Art 15. Om het Bestuursorgaan bij te staan wordt een Dagelijks Bestuur (DB) opgericht. Leden van het 
Bestuursorgaan, met uitzondering van adviserende leden, of vertegenwoordigers in de Algemene 
Vergadering kunnen geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de 
behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om 
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reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst 
van het Bestuur niet rechtvaardigen. 
Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging 
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen. Als het om meerdere personen gaat, treedt 
elk individueel op binnen zijn functie en gezamenlijk bij functie-overschrijdende handelingen. Dit zowel wat 
het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. 
 
Voor de dagelijks bestuurders wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vereniging. 
 
Het Bestuur is belast met het toezicht op het DB. 
 
De ambtsbeëindiging van dagelijks bestuurders kan geschieden: 

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het 
Bestuursorgaan 

b) door afzetting door het Bestuur bij 4/5 meerderheid 
 
Het ontslag moet via e-mail worden verzonden van zijn persoonlijke account, gekend bij de vereniging, of 
per aangetekende brief aan het bestuursorgaan ter kennis gebracht worden. 
 
TITEL VI - Rekeningen, notulen en ontbinding 
 
Art 16. De rekeningen worden afgesloten op 31 december van het boekjaar dat loopt van 1 januari tot 31 
december. Het Bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van 
het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.  
 
Zolang voor het laatst afgesloten boekjaar de criteria vermeld in artikel 1:28 WVV niet overschrijdt, is de 
vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen. De algemene vergadering kan twee commissarissen 
benoemen, die belast zijn met het nazicht van de rekeningen van de vereniging, vooraleer deze ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Op deze commissarissen zijn de bepalingen 
van het WVV onverkort van toepassing. 
 
Art 17. Beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen en 
berusten bij de maatschappelijke zetel. Een afschrift wordt binnen de dertig dagen aan de werkende leden 
en bestuurders gestuurd. De notulen van de algemene vergadering kunnen op de zetel van de vereniging 
door leden en belanghebbende derden worden ingezien.   
 
Art 18. De benoeming en hun ambtsbeëindiging van de leden van het Bestuursorgaan wordt openbaar 
gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een 
uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.   

 
Art 19. De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot de ontbinding van de vereniging besluit, benoemt ten 
minste twee vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de wijze van vereffening. De bestemming van het 
vermogen moet worden toegekend aan een andere VZW met een gelijkaardig of verwant doel als de 
vereniging, werkzaam in Vlaanderen. 
 
Art 20. Gevallen, niet voorzien in deze statuten, worden geregeld door het WVV. 


