STATUTEN

Triatlon Vlaanderen
Vereniging zonder winstoogmerk
Ondernemingsnummer: 0452661980
Benaming
Artikel 1:
De vereniging draagt als benaming “Triatlon Vlaanderen”
Zetel
Artikel 2:
De zetel van Triatlon Vlaanderen is gevestigd Diestsesteenweg 49, te 3010 Kessel-Lo, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Leuven.
Doel
Artikel 3:
Triatlon Vlaanderen heeft tot doel, bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding in
het algemeen en de beoefening van multidisciplinaire sporten, in het bijzonder triatlon, duatlon,
aquatlon, wintertriatlon, winterduatlon, crosstriatlon, crossduatlon en paratriatlon.
Triatlon Vlaanderen is volledig onafhankelijk en autonoom zonder enige druk van onder meer
politieke, filosofische of economische aard.
Triatlon Vlaanderen kan om zijn doel te realiseren alle initiatieven nemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben.
Leden, toetreding, uittreding en bijdragen
Artikel 4:
Triatlon Vlaanderen bestaat uit:
a) Effectieve leden, minstens 6 in aantal;
Kunnen als effectieve leden worden toegelaten, clubs
(1) met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de vigerende wetgeving en;
(2) die in het bijzonder tot doel hebben de in art.3 opgenomen disciplines te
bevorderen en;
(3) die aan gestructureerde clubwerking doen (conform Vlaams sportdecreet) en;
(4) die minstens twee jaar actief zijn binnen Triatlon Vlaanderen in de in art.3
opgenomen disciplines en;
(5) die minimum 20 aangesloten leden tellen bij Triatlon Vlaanderen en;
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(6) die een toetredingsaanvraag hebben ingediend, bestaande uit volgende
documenten:
(a) een exemplaar van de statuten en de reglementen;
(b) de samenstelling van de raad van bestuur;
(c) de ledenlijst.
De toetreding van elk nieuw effectief lid wordt aan de goedkeuring van de raad van bestuur
onderworpen. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan
de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene
vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand
van de weigering.
Worden automatisch geschrapt als effectief lid, clubs die veertien dagen vóór de algemene
vergadering niet meer voldoen aan de toetredingsvoorwaarden of vóór 1 april van het
lopende jaar het clublidgeld niet hebben betaald.
b) Toegetreden leden
Kunnen als toegetreden leden worden aanvaard:
a) andere verenigingen en organismen;
b) alle fysieke personen die aangesloten zijn bij Triatlon Vlaanderen;
c) ereleden of leden van verdienste.
Iedere toetredingsaanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan de maatschappelijke zetel
van Triatlon Vlaanderen, ter attentie van de secretaris-generaal.
Voor de toegetreden leden beslist de raad van bestuur over de al dan niet toelating tot het
lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft
hieromtrent bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn
motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de
eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van
bestuur binnen de maand van de weigering.
Artikel 5:
De uittredingsvoorwaarden voor effectieve leden worden geregeld in overeenstemming met artikel
12 van de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.
Artikel 6:
De jaarlijkse bijdrage voor de effectieve leden bedraagt maximum 1000 euro.
Algemene vergadering
Artikel 7:
De algemene vergadering is samengesteld uit al de effectieve leden van Triatlon Vlaanderen.
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Artikel 8:
De algemene vergadering is bevoegd voor:
a) het wijzigen van de statuten;
b) de vrijwillige ontbinding van Triatlon Vlaanderen;
c) het uitsluiten van effectieve leden;
d) het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
e) het benoemen en afzetten van de bestuurders;
f) het goedkeuren van de begroting en de jaarlijkse rekeningen;
g) de kwijting van de bestuurders en de commissarissen;
h) het nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn toevertrouwd;
i) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
Artikel 9:
De effectieve leden worden namens de raad van bestuur per e-mail op de algemene vergadering
uitgenodigd. De uitnodigingen worden tenminste 8 dagen vóór de algemene vergadering, samen met
de agenda, verstuurd.
Artikel 10:
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Een effectief lid kan slechts over één volmacht
beschikken.
Artikel 11:
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ze beslist bij bijzondere
meerderheid in de door de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002
bepaalde gevallen.
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft.
Om verkozen te worden tot bestuurder dient men de helft plus één van de geldig uitgebrachte
stemmen te bekomen als het om een enige kandidaat gaat of als er slechts evenveel kandidaten zijn
als het aantal te begeven plaatsen.
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal voorziene plaatsen zijn de kandidaten, die het
hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen.
Men kan slechts 20 jaar als verkozen bestuurder zetelen te tellen vanaf de stemming van deze
wijziging.
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. Bij de telling wordt geen
rekening gehouden met de ongeldige, maar wel met de blanco stembiljetten.
Nietig zijn de stembiljetten die namen van personen vermelden die niet aan de stemming
onderworpen zijn, die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig teken
dragen die ze van andere stembiljetten onderscheiden.
Artikel 12:
De raad van bestuur moet binnen de 60 kalenderdagen een algemene vergadering bijeenroepen
wanneer één vijfde van de effectieve leden een schriftelijke aanvraag indienen.
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Artikel 13:
De raad van bestuur moet bijkomende agendapunten, aangebracht door minimum één twintigste
van de effectieve leden, behandelen op de algemene vergadering.
Artikel 14:
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd. Van deze notulen wordt een
kopie aan de effectieve leden verstuurd.
De notulen worden bewaard op de zetel van de vereniging.
Effectieve leden, toegetreden leden en belanghebbende derden kunnen, in overleg met de
secretaris-generaal, kennis nemen van de besluiten van de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging.
Raad van bestuur en dagelijks bestuur
Artikel 15:
Triatlon Vlaanderen wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit minimum vijf (5) fysieke
personen, voor gedragen door de effectieve leden.
De bestuurders worden benoemd voor één Olympiade. Het mandaat loopt voor iedereen ten einde
op de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen.
Binnen de raad van bestuur worden er a priori, twee (2) plaatsen voorbehouden aan het andere
geslacht. De kandidaat moet wel voldoen aan Art 11.
De raad van bestuur kan maximum twee (2) experten coöpteren.
Artikel 16:
De raad van bestuur kiest na de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen
onder de rechtstreeks verkozen bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een
penningmeester en elke functie die voor de goede werking van Triatlon Vlaanderen noodzakelijk is.
Het secretariaat wordt waargenomen door de secretaris-generaal, die een bezoldigd personeelslid is.
Hij woont de raad van bestuur bij als raadgevend lid.
De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretarisgeneraal en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden
overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris-generaal of een
bestuurder.
Elke bestuurder beschikt over één stem.
Artikel 17:
Een effectief lid kan slechts één kandidaat-bestuurder voordragen.
Artikel 18:
De leden van de raad van bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de
verbintenissen van Triatlon Vlaanderen. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun
mandaat en tot de fouten begaan in hun beheer.
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Artikel 19:
De raad van bestuur oefent alle machten uit, behalve die door de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
Alle daden van dagdagelijks of gewoon bestuur worden rechtsgeldig door de persoon die de raad van
bestuur hiertoe aanwijst. Alle andere akten, die Triatlon Vlaanderen binden, worden behoudens
bijzondere volmacht van de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter,
en door de secretaris-generaal. In geval van verhindering worden ze ondertekend door de voorzitter
en de ondervoorzitter.
De gerechtelijke daden, als eiser en als verweerder, worden namens Triatlon Vlaanderen gesteld
door de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris-generaal, de
ondervoorzitter of door de persoon die de raad van bestuur hiertoe aanwijst.
Artikel 20:
De raad van bestuur kan tegenover een bestuurder de sancties treffen die hij nodig acht behalve
afzetting, op de wijze en in de gevallen door het huishoudelijk reglement voorzien.
Artikel 21:
De bestuurders die ontslagnemend, afgezet of overleden zijn, worden op de eerstvolgende algemene
vergadering vervangen. De raad van bestuur zetelt intussen voort alsof hij voltallig zou zijn.
De raad van bestuur is gehouden verkiezingen te organiseren door het bijeenroepen van een
bijzondere algemene vergadering wanneer zijn ledenaantal geslonken is tot minder dan het
minimum van vijf leden.
De ontslagneming gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan de secretaris-generaal.
De bestuurders zijn, op voorstel van de raad van bestuur of op vraag van één vijfde van de effectieve
leden, wegens een ernstige reden afzetbaar door de algemene vergadering.
Artikel 22:
De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waarbij alles kan worden geregeld wat
niet in de statuten is bepaald.
Het huishoudelijk reglement kan door de raad van bestuur steeds bij twee derde meerderheid
gewijzigd worden.
Het huishoudelijk reglement, met al zijn wijzigingen, wordt aan de effectieve en toegetreden leden
ter kennis gebracht.
Artikel 23:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, maximum
één gecoöpteerd lid en de secretaris-generaal.
Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.
Het verzekert het dagelijks bestuur van Triatlon Vlaanderen. In dringende gevallen kan het de nodige
beslissingen nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur.
Een dagelijkse bestuurder kan, door een aangetekend schrijven gericht aan de secretaris-generaal,
afzien van zijn mandaat. Het openstaand mandaat wordt op de eerstvolgende raad van bestuur
opnieuw ingevuld.
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Rekening en verantwoording aan de algemene vergadering
Artikel 24:
De verantwoording over de rekeningen van het boekjaar, eindigend op 31 december van elk
kalenderjaar, gebeurt aan de hand van een door de raad van bestuur opgesteld jaarverslag, met
balans, resultatenrekening en commentaar.
Ieder jaar, binnen 6 maanden na afsluiting, zal de rekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring
aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
Ontbinding
Artikel 25:
In geval van ontbinding van Triatlon Vlaanderen, wordt het netto actief, na vereffening van de
schulden en het aanzuiveren van de lasten, na beraadslaging in de algemene vergadering besteed
aan één of meerdere verenigingen waarvan het maatschappelijk doel het best overeenkomt met dat
van Triatlon Vlaanderen.
Allerlei
Artikel 26:
Triatlon Vlaanderen onderschrijft het “Europees Verdrag van de Rechten van de mens“ en het
“Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind”.
Het “Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport” is van toepassing.

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering op 21 maart 2017
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