Vzw Sportpromotie en speelpleinwerking Melle
Vzw Sp² Melle
Kouterslag z/n
9090 Melle

Ondernemingsnummer:0897226739

STATUTEN

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Sportpromotie en speelpleinwerking Melle, afgekort: Sp² Melle.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Kouterslag z/n, 9090 Melle, en ressorteert onder het gerechtelijk
arrondissement Oost-Vlaanderen.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals
vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging is belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang met name de lichamelijke opvoeding,
de sport, de recreatiesport, het openluchtleven en de speelpleinwerking (verder genoemd: de sportbeoefening), te
bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat verband, het nastreven en het tot
stand brengen van alles wat de sportbeoefening kan bevorderen en verspreiden.
Met dit doel mag zij alle nuttige overeenkomsten afsluiten met de openbare macht of privaatpersonen en deelnemen
aan of medewerken met verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven, in zoverre zij niet tegenstrijdig zijn met de
gemeentelijke wetgeving.

ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 5
De vzw Sp² Melle realiseert haar doel in overleg met en met de medewerking van de gemeente. Hiertoe sluit de vzw
Sp² Melle een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor een periode die uiterlijk twaalf maanden na de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt.
Als bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe overeenkomst in werking getreden is, wordt
de bestaande overeenkomst van rechtwege voor één jaar verlengd.
Als na de verlenging geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden of als deze werd ontbonden
of geschorst, zal de gemeente na overleg met de vzw voorlopige regels vaststellen die zullen gelden tot een nieuwe
overeenkomst in werking treedt.
De wetgeving inzake openbaarheid van bestuur, formele motivering
overheidsopdrachten is van toepassing op de werking van de vereniging.
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TITEL II: LEDEN
ARTIKEL 6
§1. Vzw Sp² Melle bestaat enkel uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid van lidmaatschap toe, met inbegrip
van het stemrecht op de algemene vergadering.
§2. Vzw Sp² Melle heeft volgende leden:
Categorie A: de gemeente Melle,
Categorie B: de leden van de door het gemeentebestuur erkende sportraad, wiens kandidatuur voorgedragen wordt
door de algemene vergadering van de sportraad.
De sportgekwalificeerde ambtenaar is ambshalve toegetreden lid en wordt uitgenodigd tot de bijeenkomsten van de
algemene vergadering, maar oefent er geen stemrecht uit.
De algemene vergadering van vzw Sp² onderzoekt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst de kandidaturen en voorziet
in de aanvaarding van de leden.

ARTIKEL 7
De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. Elk lid van de vzw Sp² Melle aanvaardt door het feit zelf lid van
lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vervat.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

ARTIKEL 8
§1. De schepen van sport of zijn vervanger vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van vzw Sp²
Melle. Hij handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad
§2. Voor de aanvaarding van de leden uit cat. B: de kandidaat leden van de sportraad zetelen in het dagelijks bestuur
van de sportraad en worden eventueel aangevuld met leden van de algemene vergadering van de sportraad. De
algemene vergadering van de sportraad draagt deze leden voor.
ARTIKEL 9
Een lid van categorie B verliest automatisch zijn lidmaatschap indien de sportraad vraagt hem als zijn
gemandateerde te vervangen.
Elk lid van categorie B kan te allen tijde zijn ontslag indienen als gemachtigde door middel van een schriftelijke
mededeling aan de raad van bestuur
Alle aanwijzingen en voordrachten worden volledig herroepen door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
De leden blijven in functie tot hun vervangers zijn aangewezen of benoemd.
ARTIKEL 10
De uitsluiting van een lid van de sportraad kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een
meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De algemene vergadering dient de
beslissing tot uitsluiting materieel en formeel te motiveren.
De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben gemaakt
schorsen van de activiteiten van de vzw, tot aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL 11
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en
kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
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TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 12
De algemene vergadering is samengesteld uit leden van cat. A en B en wordt voorgezeten door de voorzitter of door
de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
Cat. A: de gemeente Melle is vertegenwoordigd in de algemene vergadering door de Schepen van Sport of zijn
vervanger. De Schepen van Sport kan zich laten vervangen door een ander gemeenteraadslid mits een schriftelijke
volmacht. Hij bezit het totaal aantal stemmen waarop de leden van de sportraad recht heeft plus één.
De leden van cat. B beschikken elk over één stem op de algemene vergadering.
Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van dezelfde categorie, mits een schriftelijke volmacht.
Elk stemgerechtigd lid kan slechts drager zijn van één volmacht.

ARTIKEL 13
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor:
- het goedkeuren van de statuten en de goedkeuring van de wijziging 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 beslissing tot uitsluiting van een effectief lid van cat. B
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
- de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met de gemeente Melle
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 14
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief of per email, deze
uitnodiging wordt minstens 20 dagen voor de vergadering verstuurd. In elk geval dient de uitnodiging verstuurd te
worden voor de zitting van het college waarop de agenda van de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter of
twee bestuurders.
De oproeping vermeldt alle agendapunten dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
Ook moet ieder voorstel dat ondertekend is door een lid op de agenda worden geplaatst. Dit voorstel van agendering
dienst minstens 14 dagen voor de vergadering te gebeuren om het op de agenda vast te leggen.
De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

ARTIKEL 15
De algemene vergadering moet tenminste tweemaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
Zij wordt de eerste maal gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
De raad van bestuur kan op vraag van het dagelijks bestuur of de voorzitter en secretaris de algemene vergadering
bijeenroepen telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer de gemeente of 1/5
van de leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 16
De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of
door de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

ARTIKEL 17
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De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig en/of
vertegenwoordigd is en indien het lid van cat. A vertegenwoordigd is.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden hierbij niet meegeteld behoudens
andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten.

ARTIKEL 18:
Elk voorstel tot ontbinding of wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden
aan de gemeenteraad.
De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vzw Sp² Melle of tot wijziging van
de statuten indien dit gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop deze vergadering een
geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden
gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden
besloten.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zijn dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der
vereniging vereist.

ARTIKEL 19
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en
belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.
Iedere statutenwijziging, benoeming of ontslag van een bestuurder wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank
van koophandel en wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
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TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 20
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn
van zes jaar. De leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van de algemene vergadering hebben het recht de
algemene vergadering bij te wonen zonder stemrecht.
Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
De raad van bestuur is als volgt samengesteld:
1) Bestuurders voorgedragen door de gemeente zoals bedoeld in artikel 246, § van het gemeentedecreet.
In ieder geval is de Schepen van Sport en de Schepen van jeugd lid van de raad van bestuur van vzw Sp²
Melle. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht. Elke bestuurder
heeft een aantal stemmen dat vastgelegd wordt door de gemeenteraad en volgens evenredigheid in de
gemeenteraad.
2)

Bestuurders voorgedragen door de sportsector: Hun aantal is minstens 1 minder dan het aantal bestuurders
voorgedragen door de gemeente. Zij worden voorgedragen door de algemene vergadering van de
sportraad.
Het totaal aantal stemmen bij deze groep is minstens 1 minder dan het totaal aantal stemmen van de
bestuurders voorgedragen door de gemeente. Het aantal stemmen per bestuurder voorgedragen door de
sportsector wordt bepaald in de raad van bestuur van de sportraad.

ARTIKEL 21: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor de ambtstermijn van het gemeentebestuur.

ARTIKEL 22: Ambtsbeëindiging
§1 Het mandaat van de bestuurders eindigt
•
bij overlijden
•
bij afzetting door de algemene vergadering
•
Door herroeping door de gemeenteraad van bestuurders voorgedragen door de gemeente
•
Door herroeping door de algemene vergadering van de sportraad bij kandidaten uit cat. B
•
door het vrijwillig ontslag van een bestuurder, betekend aan de raad van bestuur
•
door het verstrijken van het mandaat bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
§2 De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
§3 Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering, op voordracht zoals bepaald in vorige
artikels, een nieuwe bestuurder die het mandaat van zijn voorganger voltooit. De bestuurders waarvan het mandaat
verstrijkt, blijven in functie tot op het ogenblik dat in hun vervanging is voorzien.

ARTIKEL 23
Ingeval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijk mandaat geven aan een andere bestuurder van dezelfde
categorie om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen. Elke bestuurder kan slechts drager
zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 24
De voorzitter van de raad van bestuur is de Schepen van Sport, de ondervoorzitter is de afgevaardigde van de
sportraad in het dagelijks bestuur.
Ingeval de voorzitter verhinderd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor.
De sportgekwalificeerde ambtenaar van de gemeente is van rechtswege de secretaris van de raad van bestuur,
zonder stemrecht.
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ARTIKEL 25
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is,
wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.
De raad van bestuur komt slechts geldig samen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien dit quotum niet is bereikt, kan een nieuwe raad van bestuur bijeengeroepen worden met dezelfde agenda,
die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, voor
zover tenminste één op voordracht van de gemeente benoemde bestuurder aanwezig is
De raad van bestuur treedt op als een college en de beslissingen worden steeds genomen in collegiaal overleg.
De besluiten kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van stemming. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend. In geval van geheime stemming is in dat geval
het voorstel verworpen.
ARTIKEL 26
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd worden geldig
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere
bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 27: Bevoegdheden van de bestuurders
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 aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur heeft in het bijzonder de volgende opdracht:
•
het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vzw Sp² Melle
•
het goedkeuren van projecten en de stemming over de toegekende middelen
•
de vertegenwoordigen van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering , in alle
gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen
•
het optreden in alle rechtsgedingen tegen of door de vzw gevoerd
•
de autonome beslissing over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen
•
de geldige verbintenis van de vzw bij het afsluiten van overeenkomsten
•
het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen
•
de controle van activiteten
•
hij vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht
Tenzij anders in de statuten of de wet bepaald, worden deze bevoegdheden collegiaal uitgeoefend.

ARTIKEL 28
Alle akten die de vzw verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend.
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden inrechte als eiser en verweerder

ARTIKEL 29
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of
van enige machtiging.

ARTIKEL 30:
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.
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Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door de raad van
bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van
de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de
dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
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TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 31: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW
Het dagelijks bestuur van de vzw bestaat uit:
1. de schepen van sport als voorzitter
2. een afgevaardigde van de sportraad als ondervoorzitter en lid van de raad van bestuur van de vzw Sp² Melle
3. een tweede lid voorgedragen door de gemeente en lid van de raad van bestuur van de vzw Sp² Melle
4. de sportgekwalificeerde ambtenaar als secretaris
5. de schepen van jeugd
6. de speelpleinverantwoordelijke
7. een tweede afgevaardigde van de sportraad en lid van de raad van bestuur van de vzw Sp² Melle
De dagelijks bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur. De sportgekwalificeerde ambtenaar verzorgt
de organisatie en promotie van de activiteiten, volgt de dagelijkse werking op en de dagelijkse briefwisseling en
tekent geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en andere instellingen.
Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van beslissingen van dagdagelijkse aard die zowel dringend als van
geringe betekenis zijn voor de werking van de vzw Sp² Melle.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de
neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in
collegiaal overleg.

ARTIKEL 32
De mandaten van de dagelijkse bestuurders eindigen door
•
bij overlijden
•
bij afzetting door de raad van bestuur
•
Door herroeping door de gemeenteraad van bestuurders voorgedragen door de gemeente
•
Door herroeping door de algemene vergadering van de sportraad bij kandidaten uit cat. B
•
door het verstrijken van het mandaat.

TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend
boekjaar voor. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.
De algemene vergadering met betrekking tot de rekening dient plaats te vinden binnen de 6 maanden na de afsluiting
van het boekjaar.
De algemene vergadering met betrekking tot de begroting dient plaats te vinden binnen de 6 maanden voor het begin
van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
De gemeente en de vzw plegen vooraf overleg teneinde de budgetten op elkaar af te stemmen.
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op
een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
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TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 34
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene
vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering
vermeld worden.
Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te
ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daaraan, 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 de gemeente Melle die jaarlijks de vzw
werkingstoelagen geeft maar moet die gebruiken voor gelijkaardige doelstellingen als die van de vzw Sp² Melle.
Van de ontbinding zullen het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dienen
het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 35
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van
2 mei 2002 en het gemeentedecreet, toepasselijk.

Namens de gemeenteraad: november 2014
Bij verordening:

De gemeentesecretaris

De voorzitter

Lena De Smaele

Freddy Van de Putte

Namens vzw Sp² Melle
secretaris

voorzitter

Mieke De Craecker

Frank De Vis
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