
COÖRDINATIE STATUTEN 

De vorige publicaties en/of wijzigingen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van  

31 december 1987 

Identificatienummer: 1868187 

Ondernemingsnummer 434379856 

 

STATUTEN 

 

HOOFDSTUK 1: BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN 
DOEL 

Artikel 1:  

 

De vereniging draagt de naam “Kunstschaatsclub Nieuw Olympia Turnhout”, vereniging zonder 

winstoogmerk; afgekort NOT.  

Artikel 2: 

De vereniging is gevestigd te Turnhout, Everdongenlaan 23; in het gerechtelijk arrondissement 

Turnhout. De zetel kan naar een andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België overgeplaatst 

worden op beslissing van de Algemene ledenvergadering.  

Artikel 3: 

De vereniging is sportief, cultureel, artistiek en sociaal gericht. Zij stelt zich als doel: 

a) Het beoefenen en aanmoedigen van de kunstschaatssport op het ijs in al haar vormen, met 

uitzondering van de ijshockeysport, dit zowel in familiaal, groeps-of individueel verband; 

b) Het verstrekken van lessen in de kunstschaatssport, zowel individueel als in groepsverband; 

c) Het inrichten en bevorderen van speciale lessen in choreografie, kunstturnen, dans en ballet, ter 

vervolmaking van de kunstschaatssport; 

Artikel 4: 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

De vereniging volgt zodoende de vereniging “Kunstschaatskring Olympia Turnhout” op, waarvan de 

statuten verschenen onder nr 10660 in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 1977, als 

sportieve organisatie binnen het kader van de nationale en regionale sportieve organisatie op het 

gebied van de kunstschaatssport. 

HOOFDSTUK 2: LEDEN 

Artikel 5:  

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden hebben 

toegang tot de jaarlijkse algemene vergadering.  

Het minimumaantal effectieve leden is bepaald op drie.  

 

 

 

 

 

 



Artikel 6: 

De kandidaat effectieve leden moeten hun kandidatuur schriftelijk in dienen bij het dagelijks bestuur. 

De algemene vergadering beslist met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen over hun aanstelling. 

De effectieve leden dienen op datum van hun kandidatuurstelling de leeftijd van volle achttien jaar 

bereikt te hebben. 

De effectieve leden dienen zich akkoord te verklaren met het doel en de statuten van de vereniging. De 

aanvaarding van de statuten sluit tevens aanvaarding van de huishoudelijke reglementen in. 

De door de effectieve leden verschuldigde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is jaarlijks veranderbaar en 

wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

De bijdrage beloopt maximaal 500,00 euro. 

De bijdrage is opeisbaar veertien dagen nadat zij door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.   

 

Artikel 7: 

 

Zijn toegetreden leden: 

degenen die daadwerkelijk het kunstschaatsen beoefenen of die meewerken aan de uitoefening van 

deze sport.  

Om als toegetreden lid aanvaard te worden, moet men een aanvraag richten tot de raad van bestuur die 

hierover beslist, zonder dat deze zijn beslissing met redenen moet omkleden. De toegetreden leden 

mogen geen enkele activiteit bij een gelijkaardige vereniging uitoefenen, zonder de uitdrukkelijke en 

geschreven toelating van de raad van bestuur. 

 

Artikel 8: 

De door de toegetreden leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage is jaarlijks veranderbaar en wordt 

vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

De bijdrage beloopt maximaal 2000,00 euro en is opeisbaar voor 31 januari van elk jaar. 

Artikel 9: 

 

Personen die de vereniging wensen bij te staan om haar doel te verwezenlijken, kunnen worden 

aangenomen bij beslissing van de raad van bestuur in de hoedanigheid van ereleden of steunende 

leden.  



Artikel 10: (voorheen artikel 6) 

Elk toegetreden lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  

Het ontslag dient mondeling aan de raad van bestuur ter kennis gebracht te worden. 

Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  

Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis gebracht te worden. 

Elk effectief en elk toegetreden lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand na de 

hem toegezonden herinnering, wordt geacht ontslag te nemen. 

Elk effectief lid dat afwezig is op twee opeenvolgende algemene ledenvergaderingen, wordt geacht 

ontslag te nemen.  

De uitsluiting van een effectief lid kan slecht door de algemene ledenvergadering en met een 

meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen uitgesproken worden.  

De uitsluiting van een toegetreden lid kan door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de 

aanwezige stemmen worden uitgesproken. 

De raad van bestuur kan effectieve leden die zich aan een zware overtreding schuldig hebben gemaakt, 

schorsen tot aan de beslissing van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.  

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten effectief of toegetreden lid en de erfgenamen of 

rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging en 

kan betaalde bijdragen niet terugvorderen van de vereniging. 

Zij kunnen noch staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of 

vorderen. 

 

HOOFDSTUK 3: BESTUUR 

Artikel 11: (voorheen artikel 7) 

De vereniging wordt bestuurd door minimaal drie en maximaal 9 (negen) bestuursleden; met name een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en verder aangevuld met maximaal 6 raadsleden. Indien 

er slechts 3 effectieve leden zijn telt de raad van bestuur maximaal twee leden. 
(wijziging art 11 – beslissing AV 2012 – gepubliceerd 18/05/2012) 

Artikel 12: (voorheen artikel 8) 

De duur van het mandaat van de bestuurders is twee jaar. 

Om de twee jaar en om beurt worden op de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering de 

mandaten uittredend en herkiesbaar gesteld. Voor de voorzitter, secretaris en twee raadsleden voor de 

eerste maal op de statutaire algemene ledenvergadering van 2005; voor de ondervoorzitter, de 

penningmeester en het andere raadslid voor de eerste maal op de statutaire algemene ledenvergadering 

van 2006. 

De algemene ledenvergadering stelt de bestuurders aan bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. 

Artikel 13: (voorheen artikel 9) 

Bestuurders die ontslag wensen te nemen dienen dit ontslag schriftelijk aan te bieden aan de raad van 

bestuur. 

Bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering afgezet worden. 

De raad van bestuur kan een nieuw bestuurslid aanstellen indien een ander bestuurslid voortijdig 

ontslag heeft genomen.  Deze aanstelling dient op de eerstvolgende algemene ledenvergadering 

bekrachtigd te worden. Het tussentijds mandaat geldt slechts voor de overblijvende duur van het 

betreffende mandaat.  

 



Artikel 14: (voorheen artikel 10) 

Het lidmaatschap van een effectief lid en bestuurslid eindigt automatisch bij: 

a) Overlijden van het lid 

b) Ontbinding van de vereniging 

c) Verstrijken van de statutaire termijn 

d) Burgerlijke onbekwaamheid. 

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens vier van zijn leden aanwezig zijn.  

Artikel 15: (voorheen artikel 11) 

Het mandaat van een bestuurslid is onbezoldigd. 

Artikel 16: (voorheen artikel 12) 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 

Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene Vergadering worden 

toegekend aan de raad van bestuur. 

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenis 

van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun opgegeven opdracht 

en tot de tekortkomingen van het bestuur.  

Artikel 17: (nieuw) 

De akten die de vereniging verbinden, andere dan de akten betreffende het dagelijks bestuur, worden, 

behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur, ondertekend ofwel door de voorzitter ofwel 

door twee bestuursleden die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven. 

Artikel 18: (nieuw) 

De raad van bestuur treedt in rechte op in naam van de vereniging als eiser en als verweerder op 

vervolging en benaarstiging van de voorzitter of bij gebreke daarvan door de ondervoorzitter. 

Artikel 19: (voorheen artikel 13) 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.  

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter 

of de oudste van de aanwezige bestuurders. 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen waarbij ten minste de helft van 

de leden aanwezig is.  

Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. 

De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast. De notulen worden bijgehouden in een 

daartoe bestemd register en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  

Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de secretaris.  

De raad van bestuur kan eender welke persoon vragen om de vergadering bij te wonen om 

toelichtingen te kunnen geven. Deze personen hebben nooit stemrecht.  

 



HOOFDSTUK 4: ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 20: (voorheen artikel 14) 

De regelmatig bijeengekomen algemene ledenvergadering vertegenwoordigt alle effectieve leden. 

Haar besluiten gelden ook voor diegenen die niet stemmen of tegenstemmen. 

Zij beraadslaagt in alle zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de raad van 

bestuur voorbehouden zijn.  

Alleen de algemene ledenvergadering is bevoegd betreffende: 

1. Wijzigen van de statuten 

2. Het benoemen en ontslaan van bestuurders 

3. Het benoemen en ontslaan van commissarissen 

4. Het bepalen van bezoldigingen ingeval een bezoldiging wordt toegekend 

5. De kwijting aan de commissarissen en bestuurders 

6. Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen 

7. Het vrijwillig ontbinden van de vereniging 

8. De uitsluiting van effectieve leden 

9. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

10. Alle gevallen waarin de statuten dit vereisen 

De algemene ledenvergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen alle andere beslissingen aan 

de raad van bestuur overdragen. 

De algemene ledenvergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of 

het belang van de vereniging zulks vereist. 

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, 

de begroting en het beleid van de bestuurders, in de loop van het tweede kwartaal van elk jaar.  

De oproeping voor een algemene ledenvergadering, ondertekend door de voorzitter of secretaris, moet 

minstens acht dagen vooraf schriftelijk aan alle stemgerechtigde effectieve leden overhandigd worden 

en moet vermelden: 

a) Aard van de vergadering (statutaire, gewone of bijzondere algemene vergadering)  

b) Plaats, dag en uur 

c) De dagorde met gedetailleerde opgaven van de te behandelen punten 

Artikel 21 (nieuw) 

Statutenwijzigingen zijn slechts mogelijk indien 

a) Het artikel en de vooropgestelde wijziging duidelijk omschreven worden in de oproeping 

b) Twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

c) De wijziging aangenomen wordt met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 

d) De wijzigingen in verband met het doel of de doeleinden aangenomen worden met een 

meerderheid van vier vijfde van de uitgebrachte stemmen. 

Indien onvoldoende effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering 

moet een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook 

de wijzigingen aannemen met de meerderheid bedoeld in lid c en d ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de 

eerste vergadering worden gehouden. 

Indien over personen zou beraadslaagd worden, moet de dagorde duidelijk vermelden over welke 

personen en waartoe zal gestemd worden.  

Artikel 22: (voorheen artikel 15) 

Behoudens de statutaire algemene ledenvergadering zal de raad van bestuur een bijzondere algemene 

vergadering oproepen telkens als ten minste één vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt.  



Artikel 23: (voorheen artikel 16) 

De voorzitter van de raad van bestuur is tevens de voorzitter van de algemene ledenvergadering. Bij 

ontstentenis wordt hij vervangen door, in volgorde: 

a) De ondervoorzitter,  

b) De secretaris 

c) De penningmeester 

Artikel 24: (voorheen artikel 17) 

Ieder voorstel ondertekent door ten minste één twintigste van de effectieve leden, moet op de dagorde 

van de algemene ledenvergadering geplaatst worden indien dat voorstel duidelijk omschreven en 

gedetailleerd ten laatste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering bij de raad van bestuur 

ingediend wordt.  

Artikel 25: (voorheen artikel 18) 

a) Bij beraadslaging en stemming mag niet van de dagorde afgeweken worden. Over personen 

wordt steeds schriftelijk gestemd en moet de geheimhouding verzekerd worden. 

b) Stemming bij volmacht is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

* alleen stemgerechtigde effectieve leden kunnen volmacht geven of dragen; 

* een volmachtdrager mag hoogstens twee stemmen uitbrengen, te weten de eigen stem en 

slechts één volmachtstem. 

Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht in de algemene ledenvergadering.  

Artikel 26: (voorheen artikel 19) 

De beslissing van de algemene ledenvergadering wordt genomen bij gewone meerderheid der 

uitgebrachte stemmen met uitzondering voor de gevallen die een bijzondere meerderheid vereisen 

zoals voorzien in de statuten of bij wet.  

Artikel 27: (voorheen artikel 21) 

Uitsluiting van de leden gebeurt volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd 

door de wet van 2 mei 2002.  

Artikel 28: (voorheen artikel 22) 

Alleen de stemgerechtigde effectieve leden worden toegelaten op de algemene ledenvergadering en 

mogen deelnemen aan de beraadslaging. 

Artikel 29: (voorheen artikel 23) 

De ontbinding van de vereniging kan enkel gebeuren onder de voorwaarden gesteld bij de wet.  

Artikel 30: (voorheen artikel 24) 

De notulen van de algemene ledenvergadering worden opgenomen in een ten zetel van de vereniging 

gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de 

leden die het wensen. 

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de secretaris. 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden schriftelijk aan alle effectieve leden bekend 

gemaakt. 

Derden die hun belang doen blijken, hebben het recht om op hun kosten en ter plaatse inzake en/of 

afschrift van de notulen aan te vragen, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven 

bekendmakingen. 



Artikel 31: (voorheen artikel 25) 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur, de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt 

de inventaris en de balans alsmede de begroting voor het volgend jaar. 

Deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van 

dividend of anderszins aan de effectieve leden worden uitgekeerd.  

De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van bestuur neergelegd ter griffie van de 

rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging is gevestigd. 

Artikel 32: (voorheen artikel 26) 

In geval van ontbinding en vereffening, gaat het patrimonium van de vereniging naar een gelijkaardige 

vereniging binnen het Nederlandstalig gebied van België, met uitsluiting van Brussel. 

De bestemming zal worden aangeduid door de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 33: (voorheen artikel 27) 
Alle gevallen, niet voorzien noch vermeld in de huidige statuten, worden beslecht volgens de 

bestaande en ter zake geldende Belgische wetgeving. 

Iedere bepaling in deze statuten welke strijdig is met bestaande wetgeving, dient beschouwd te worden 

als nietig en niet-bestaand zonder dat de onderhavige akte nietig wordt. 

HOOFDSTUK 5: REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

Artikel 34: (nieuw) 

Een reglement van inwendige orde kan door de raad van bestuur worden voorgelegd aan de algemene 

vergadering. Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone 

meerderheid van de aanwezige stemmen. 

HOOFDSTUK 6: REGISTER 

Artikel 35 (nieuw) 

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de effectieve leden 

gehouden, met vermelding van naam, voornaam en woonplaats. 

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad 

van bestuur worden in dit register ingeschreven binnen de acht dagen nadat het lid van de beslissing in 

kennis is gesteld. 

Alle effectieve leden kunnen dit register raadplegen alsmede alle notulen en beslissingen van de 

algemene vergadering en van de raad van bestuur, evenals alle boekhoudkundige stukken.  

 

Opgemaakt in 4 exemplaren te Turnhout op 14-04-2004 



Bestuurders van de vereniging 

 

voorzitter  Roger Broeckx A.Rodenbachplantsoen 5 2300 Turnhout 

                     geboren 14-08-1954   te Turnhout 

 

ondervoorzitter Linda Van Loon Olympiadelaan 1  2980 Zoersel 

      geboren 22-06-1963 te Merksem 

 

secretaris  Linda Theelen  Ambachtstraat 2  2360 Oud-Turnhout 

      geboren 04-02-1958   te Turnhout 

 

penningmeester Ludo Daemen  de Linieweg 19  2380 Ravels 

                                                            geboren 22-08-1952   te Wilrijk 

 

bestuurder  Maria Robyn  ten Halvelaan 3  2980 Zoersel 

      geboren 06-06-1932   te Borgerhout 

 

bestuurder  Fred ibens  Te Cauwelaerlei 103 b7 2100 Merksem 

      geboren 14-02-1935 te Antwerpen 

 

bestuurder  Dirk Bauweraerts Molenbergstraat 35 b3 2300 Turnhout 

      geboren 18-10-1964 te Turnhout    


