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Benaming
(voluit) : Verstandhouding voetbalclubs Regio NOORD-WEST LIMBURG
(afgekort) : Regio NOORD-WEST
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Koersel-Dorp 41 6
3582

Beringen (Koersel)

België
Onderwerp akte : Oprichting
STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERSTANDHOUDING VOETBALCLUBS
REGIO NOORD-WEST
De ondergetekenden:
GEUNS RUDOLF, Nieuwstraat 8, 3530 Houthalen-Helchteren (° Neerpelt 07.09.1954)
HAMAL MARCO, Overes 105, 3990 Peer (° Peer 07.05.1962)
HOOGEWYS ERIC, Bosschelweg 48, 3950 Kaulille (° Bree 05.01.1959)
HOUTMEYERS GEERT, Koersel – Dorp 41 bus 6, 3582 Beringen (° Koersel 17.06.1971)
LODTS RENÉ, Sparreweg 174, 3980 Tessenderlo (° Tessenderlo 02.12.1951)
MAES JACQUES, Hertog Janplein 34A, 3920 Lommel (° Lommel 02.06-1957)
VANMEERT DANNY, Grotstraat 22 bus 1, 3583 Beringen (° Koersel 16.02.1963)
TIJSSEN MARTINUS, Kraanstraat 25 bus 2, 3900 Overpelt (° Veldhoven Nl. 14.09.1959)

Zijn overeengekomen te Houthalen-Helchteren op 09/04/2018 een vereniging op te richten als een entiteit met
rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 01 juli 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 02 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003,
waarvan de statuten als volgt worden vastgelegd
Titel I
BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Attikel 1: Benaming.
De vereniging draagt de naam “Verstandhouding voetbalclubs Regio NOORD-WEST LIMBURG”
afgekort “Regio NOORD - WEST”
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd te 3582 Koersel, Koersel – Dorp 41 bus 6 - gerechtelijk arrondissement Hasselt.
De zetel kan binnen het gerechtelijk arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur.
Artikel 3: Voorwerp-Duur.
1. De vereniging heeft tot doel de organisatie en de verspreiding van het voetbal in al zijn vormen. Zij
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verwezenlijkt haar doel tot het tot stand brengen, beheren, organiseren, ondersteunen en leiden van alle werken
met dezelfde doelstelling en neemt het dagelijks bestuur, het financiele en administratieve beheer waar van de
vereniging, zoals bepaald in het reglement van inwendige orde.
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De vereniging verbindt er zich toe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de
K.B.V.B, van de FIFA en van de UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die in
strijd zouden zijn met het reglement van de K.B.V.B, van de FIFA en van de UEFA wordt
beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft. De vereniging verbindt er zich
bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van de sportieve geest als uitdrukking van
de fair-play na te leven.
Na uitputting van de statutaire procedure worden alle geschillen inzake het bestuur van de
vereniging, dewelke in haar schoot ontstaan en voortvloeien uit de toepassing van het reglement
van de K.B.V.B., ter beslechting voorgelegd aan een scheidsrechters-college samengesteld uit drie
leden van een Arbitragecommissie van de K.B.V.B.(art.250 en 251 Bondsreglement.
Elk geschil met betrekking tot de FIFA-statuten, -reglementen en –richtlijnen aan de arbitrageinstanties die in haar schoot zijn opgericht zal voorgelegd worden.
Elk hoger beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA aan de arbitrage van
de TAS (Arbitragecommissie voor de Sport) te Lausanne (Zwitserland) zal voorgelegd worden.
2. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van
bijkomstige commerciêle en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is
toegelaten en waarvan de opbrengsten ten alle tijden volledig zullen worden bestemd voor de
verwezenlijking van de ideële niet winstgevende doelstellingen.
3. De duur van de vereniging is onbeperkt
4. Zij ontzegt zich elke politieke of confessionele discussie.
TITEL II
WERKENDE LEDEN-TOEGETREDEN LEDEN-AANVAARDING-UITTREDING-BIJDRAGEN

Artikel 4: Werkende leden.
De vereniging is samengesteld uit werkende leden wier minimum aantal bepaald is op vier met alle rechten en
verplichtingen die in de V & S-Wet en deze statuten zijn beschreven.
Enkel de natuurlijke personen die volgens het “Reglement van Inwendige Orde” van de VZWD Verstandhouding
voetbalclubs Regio Noord-West Limburg behoren tot het bestuur van de VZWD Verstandhouding voetbalclubs
Regio Noord-West Limburg, zijn werkend lid
Artikel 5: Toegetreden leden.
Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZWD Verstandhouding
voetbalclubs Regio Noord-West Limburg ondersteunt, kan een aanvraag indienen om toegetreden lid te worden.
De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als
toegetreden lid.
Toegetreden leden hebben enkel de rechten en de plichten die in deze statuten worden omschreven.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

Artikel 6: Ontslag.
Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzwd terugtrekken bij middel van een schriftelijk bericht aan
de Secretaris van de Raad van Bestuur. Het ontslag wordt effectief 1 maand volgend op de verzending van de
brief.
Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZWD terugtrekken bij middel van een schriftelijk bericht
aan de Secretaris ven de Raad van Bestuur. Het ontslag wordt effectief 1 maand volgend op de verzending van
de brief.
Het ontslagnemend werkend of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de eventuele
lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die werden goedgekeurd voor het jaar waarin ontslag
wordt ingediend (art.2,8° V&S-wet)

Artikel 7: Beëindigen van Lidmaatschap.
Het werkend lid verliest zijn hoedanigheid ofwel:
indien het niet meer opgenomen is in het Bestuur van de VZWD Verstandhouding voetbalclubs Regio NoordWest Limburg.
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door ontslag
door uitsluiting overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 02 mei 2002
Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzwd, kan diens
lidmaatschap op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle
werkende leden worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering
waarop minstens ¾ van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij
voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden is vereist.

Het werkend lid, waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht om te worden
gehoord.
Toegetreden leden, die handelen in strijd met de doelstellingen van de vzwd, kunnen door eenzijdig besluit van
de Raad van Bestuur worden uitgesloten van het lidmaatschap.
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Artikel 8: Rechten.
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzwd op grond van de enkele
hoedanigheid van lid.
Deze uitsluiting van de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap
om wat voor reden dan ook, bij de ontbinding van de vzwd, enz.

Artikel 9: Bijdragen.
De werkende leden dienen geen bijdrage te betalen.

Artikel 10: Register van de Leden.
Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden gehouden. Dit register
vermeldt de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats van de leden of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.
Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door de Raad
ven Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is
gesteld.
Titel III
ADMINISTRATIE - DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11: Raad van Bestuur.
De VZWD Verstandhouding Voetbalclubs Regio Noord-West Limburg wordt beheerd door een Raad van bestuur,
samengesteld uit minimum 4 leden en maximum 8 leden, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een schatbewaarder, benoemd en afzetbaar zoals voorzien in art.4 van het reglement van
inwendige orde van de vereniging.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit: de kosten die zij maken in het kader van het uitoefenen van
hun mandaat kunnen worden vergoed, mits beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 12: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur-Algemeen Beheer-Dagelijks Beheer.
1. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn bepaald bij de wet.
De Raad mag, buiten de bevoegdheid voortvloeiend uit de wet of uit de statuten, bijzondere
machtigingen verlenen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet werkende leden.
De handelingen die de vereniging verbinden en niet tot het dagelijks of gewoon beheer behoren,
worden ondertekend door de Voorzitter en twee bestuurders.
2. De rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, worden gevoerd door de zorgen van de Voorzitter en van
een andere beheerder
3. Dagelijks bestuur
Alle daden van gewoon of dagelijks beheer worden geldig gesteld door de secretaris (administratie) of de schatbewaarder (financiële transacties), of zelfs door derden, geassocieerde leden of
anderen die de raad, onder zijn verantwoordelijkheid ten dien einde kan afvaardigen.
Financiële transacties die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing van de Raad
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van Bestuur, en die een bedrag overschrijden dat jaarlijks door de Raad van Bestuur zal worden
vastgelegd, dienen ondertekend te zijn door de schatbewaarder en een lid van de Raad van
Bestuur, jaarlijks aan te duiden.
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4. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de secretaris, of door de voorzitter te samen
met een bestuurder, en zo dikwijls als het belang van de VZWD het vereist.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZWD of in elke andere
plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in
een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende leden die hun inzagerecht zullen
uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
5. Dagelijks Bestuur: beperkingen
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZWD, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de V1S-Wet de Algemene Vergadering exclusief
bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze verdeling van
taken kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.
Niet-naleving ervan brengt wel interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in het gedrang.
6. Externe Vertegenwoordigingsmacht
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzwd in alle handelingen in en buiten rechte.
Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
De Raad van Bestuur of de bestuurders, die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden
van de vzwd aanstellen: de gevolmachtigden verbinden de vzwd binnen de perken ven de hun
verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegensprekelijk zijn aan derden overeenkomstig
wat geldt inzake lastgeving.
7. Bekendmakingvereisten
De benoeming van de Leden van de Raad van Bestuur en van de personen gevolmachtigd om de
vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging, wordt openbaar gemaakt door neerlegging
in het verenigingsdossier ter Griffie van de rechtbank van Koophandel, en een uittreksel daarvan
bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt, volgens de
gegevens bedoeld in artikel 9 van de V&S-wet.

8. Aansprakelijkheid van de leden en de bestuurders
De Bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw.
Tegenover de vzwd 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 in de
statuten en ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun dagelijks bestuur.
9. Toezicht door een commissaris
Zolang de vzwd voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in artikel 17 §5
V&S-wet niet overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

Artikel 13: Beslissingen.
1. De beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden.
2. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Titel IV
ALGEMENE VERGADERING VAN DE V.Z.W.

Artikel 14: Samenstelling.
De Algemene vergadering bestaat uit de Werkende Leden.
Alle Werkende Leden hebben gelijk stemrecht: elk werkend lid heeft één stem.
Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen, mits toestemming van de Voorzitter, zich tot
de Algemene Vergadering richten.
Toetredende leden hebben noch stemrecht in de Raad van Bestuur, noch in de Algemene Vergadering.
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Artikel 15: Bevoegdheden.
1. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering worden
uitgeoefend, overeenkomstig de toepassing van artikel 4,1°-8 V&S-wet, dat van dwingend recht is
1. De wijziging van de Statuten
2. De benoeming en afzetting van de Bestuurders
3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens bezoldiging
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
5. De goedkeuring van de begroting en de rekeningen
6. De ontbinding van de vereniging
7. De uitsluiting van een lid
8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
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En verder alle gevallen waarin de statuten dat vereisen overeenkomstig Art. 4,9° V&S-wet.
2. De gewone Algemene Vergadering van de v.z.w.d. wordt gehouden in de maand Mei.
De werkende leden zullen daartoe acht dagen op voorhand schriftelijk door de secretaris of, indien
verhinderd, door de voorzitter en een lid van de Raad ven Bestuur, worden opgeroepen.
De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Elk voorstel, ondertekend door minsten één twintigste van de leden, wordt op de agenda
gebracht.

3. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samen geroepen door de Voorzitter of minsten twee bestuurders, alsook op verzoek van minstens 1/5 van
alle werkende leden. De oproeping daartoe gebeurt op dezelfde manier als deze voor de gewone
Algemene Vergadering.

Artikel 16: Quorum.
1. Behoudens voor wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging, is de vergadering
geldig samengesteld indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen. Bij staking der
stemmen is het voorstel verworpen.
2. Over een statutenwijziging of de ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering alleen op geldige
wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk vermeld
staan in de oproeping en wanneer tenminste twee derden van de leden op de vergadering
aanwezig zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee
derde van de aanwezige leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig is, kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met de
voorziene meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden.

Artikel 17: Vertegenwoordiging – stemming.
Leden die niet op de Algemene Vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden
vertegenwoordigd: elk lid kan maximum één volmacht dragen
De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door 1/3 van de
Werkende Leden die aanwezig zijn, door geheime stemming.

Artikel 18: Publicatie.
Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden
die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde
modaliteiten.
Titel V
Maatschappelijk jaar

Artikel 19: Duur.
Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december
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De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke
uitvoeringsbesluiten.
Titel VI
Boekhouding - jaarrekening - Begroting

Artikel 20: Boekhouding en Jaarrekeningen.
De Jaarrekeningen worden neergelegd in het dossier, gehouden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 novies V&S-wet.
De Raad ven Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar, alsook een voorstel van begroting, ter
goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
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Titel VII
Ontbinding

Artikel 21: Maatschappelijk bezit.
Bij ontbinding van de vereniging worden de maatschappelijke activa toegewezen aan de Koninklijke Limburgse
Verstandhouding, vereniging van gemeen recht.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging
van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter
Griffie en bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en
26 novics van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
Titel VIII
Leden bij de oprichting van de V.Z.W. - Raad van Bestuur

Artikel 22: Eerste werkende leden.
De leden bij de oprichting van de v.z.w.d. zijn:
1.GEUNS RUDOLF, Nieuwstraat 8, 3530 Houthalen-Helchteren
2.HAMAL MARCO, Overes 105, 3990 Peer
3.HOOGEWYS ERIC, Bosschelweg 48, 3950 Kaulille
4.HOUTMEYERS GEERT, Koersel – Dorp 41 bus 6, 3582 Beringen
5.LODTS RENÉ, Sparreweg 174, 3980 Tessenderlo
6.MAES JACQUES, Hertog Janplein 34A, 3920 Lommel
7.VANMEERT DANNY, Grotstraat 22 bus 1, 3583 Beringen
8.TIJSSEN MARTINUS, Kraanstraat 25 bus 2, 3900 Overpelt

Artikel 23: Samenstelling Raad van Bestuur bij oprichting.
Voorzitter:
O/Voorzitter:
Secretaris / GC:
Schatbewaarder:
Leden:

Hamal Marco
Lodts René
Houtmeyers Geert
Tijssen Martinus
Geuns Rudolf
Hoogewys Eric
Maes Jacques
Vanmeert Danny

Opgemaakt te Houthalen-Helchteren op 09/04/2018 in 8 exemplaren, waarvan ieder werkend lid verklaart één
exemplaar te hebben ontvangen.
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