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I. STATUTENWIJZIGING 
 
De algemene vergadering, na uitvoerig te zijn geïnformeerd, beraadslagend en beslissend 
overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig de statuten, heeft besloten  de artikelen 1 
tot en met 28 van haar statuten artikel per artikel en de statuten in hun geheel te wijzigen en te 
vervangen door volgende bepalingen : 
 

I. BENAMING – ZETEL – DUUR – DOEL 

Artikel  1: benaming: 

De vereniging wordt genoemd: “MERKSPLAS SPORTKRING V.Z.W.”, afgekort K Merksplas S K 

Artikel 2: Zetel: 

De zetel van de vereniging is gevestigd te  Hofeinde 9 bus 6, 2330 MERKSPLAS, binnen het 
gerechtelijk arrondissement Turnhout; 

Artikel 3: Doel: 

a. De vereniging heeft tot doel de jeugd te ontwikkelen door het beoefenen van sporttakken in 
het algemeen en voetbal in het bijzonder. 

b. Met het oog hierop zal de vereniging zowel sport- en andere demonstraties, sport- en andere 
ontmoetingen, sport- en andere manifestaties, projecties, conferenties, opendeur-dagen, … 
opzetten of organiseren of er aan deelnemen of ondersteunen, en publicaties (laten of helpen) 
verzorgen of er artikels in laten verschijnen. 

c. De vereniging mag naast de bovenvermelde activiteiten andere activiteiten ontwikkelen of 
hieraan deelnemen voor zover die nuttig (kunnen) zijn tot gehele of gedeeltelijke 
verwezenlijking van haar doel, in het bijzonder de uitbating van de kantine en de verhuring 
van publiciteit in en rond de sportaccommodatie of op andere wijzen. De vereniging mag alle 
daartoe nuttige roerende of onroerende eigendommen en instellingen verwerven en beheren, 
alle verrichtingen doen, alleen of in samenwerking met andere organisaties. De vereniging 
mag zich via alle middelen rechtstreeks of onrechtstreeks verbinden of interesseren voor alle 
vormen van sportonderneming of daarmee in verband staande activiteiten, het zij mede 
oprichten, hetzij financieel tussenkomen, hetzij fusioneren zonder dat deze opsomming 
limitatief is. 

Artikel 4 : Duur: 

De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden. Zij kan ten allen tijde 
ontbonden worden, overeenkomstig artikel 18 e.v. van de wet van 27.06.1921. 
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LEDEN 

Artikel 5:  

a. De vereniging omvat: 
-‐ De “werkende  leden”, hierna afgekort als de “leden”; 
-‐ De “steunende leden” t.t.z. niet-werkende leden K MERKSPLAS S K die via steunverlening 

(bijv. spelers, sponsors, vrijwilligers en kosteloze hulp bij de organisatie en/of realisatie van 
activiteiten, …) de vereniging behulpzaam (willen) zijn bij de verwezenlijking van haar doel; 

-‐ De “ere-leden”, t.t.z. niet-werkende leden die een ( persoonlijke) bijzondere verdienste hebben 
betreffende de verwezenlijking van het doel van de vereniging. 

b. De rechten en de verplichtingen van de “steunende leden” en de “ere-leden”, die als 
“toegetreden leden” kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 2ter van de wet van 
27.06.1921, worden uitsluitend en alleen behandeld door het huishoudelijk reglement dat 
desaangaande door de raad van bestuur opgesteld wordt. 

Deze statuten zelf hebben op uitzondering van huidig artikel uitsluitend betrekking op de 
“werkende leden”, afgekort “de leden”. 

Artikel 6: 

a. Het aantal leden mag niet minder dan vijf bedragen. 
b. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk (“intuitu personae”) en kan in geen geval 

overgedragen worden aan erfgenamen, rechtsopvolgers, derden, e.d. … 
 

Artikel  7: 
 
Enkel een reeds aangesloten lid van K MERKSPLAS S K kan (werkend) lid worden van de 
vereniging, en dient daartoe een schriftelijk verzoek te richten tot de voorzitter van de raad van 
bestuur. 
 
De raad van bestuur beslist over de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst hiervan door de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
 
De voorzitter van de raad van bestuur staat in voor de tijdige bijeenroeping van de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur moet haar beslissing nooit rechtvaardigen. 
 
Een nieuw lid kan slechts worden aanvaard indien de raad van bestuur de aanvraag met een 
meerderheid van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen goedkeurt. 
 
De natuurlijke of rechtspersonen die als lid niet aanvaard werden, kunnen ten vroegste een jaar na de 
negatieve beslissing van de raad van bestuur een nieuw verzoek indienen. 
 
Artikel 8: 
 

a. De raad van bestuur stelt jaar na jaar het lidgeld vast. 
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b. De door de leden jaarlijks verschuldigde bijdrage mag niet hoger zijn dan 2.500,- euro 
(tweeduizendvijfhonderd euro). 
 

Dit bedrag is gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen van de maand september 2011 en zal 
jaarlijks op 1 januari aangepast worden volgens volgende formule: 
 
                                                            2500,- euro x nieuwe index 

          ------------------------------ 

             Index november 2008 

Artikel 9: 

De leden zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. 

Artikel 10: 

Ontslagneming en uitsluiting van leden gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27.06.1921. 

Elk lid van een vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van 
bestuur.  

Onverminderd artikel 5 t.e.m. 9 van deze statuten kan een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, worden 
geacht ontslag te nemen. 

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een 
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitsproken, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging 
en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen. 

Uitsluiting is onder meer mogelijk indien een lid de statutaire en/of reglementaire bepalingen niet 
naleeft en/of handelt in strijd met het doel van de vereniging. 

Tegen uitsluiting staat geen verhaal open. 

Ontslagnemende of uitgesloten leden verliezen al hun rechten, aanspraken en bevoegdheden die zij 
krachtens hun lidmaatschap, in of tegen de vereniging bezitten. 

De raad van bestuur mag, in afwachting van een desbetreffende beslissing van de algemene 
vergadering, de leden (werkend of niet-werkend) schorsen die zich schuldig maken aan een ernstige 
inbreuk op de statuten, een daad zouden stellen of een nalatigheid zouden begaan die strijdig is met het 
algemeen belang van de vereniging en het doel dat de vereniging zich stelt of van aard is de vereniging 
of een van haar leden schade te berokkenen, zij het maar dat het lid de indruk heeft gewekt aan derden 
als zou hij/zij bij machte zijn de vereniging rechtsgeldig te verbinden, quod non. 

Artikel 11: 

Nooit kan een lid, gewezen lid of zijn erfgenamen of rechtsopvolgers, aanspraak maken op enigerlei 
bezit van de vereniging, noch teruggave vorderen van de betaalde bijdrage(n), noch gerechtelijk doen 
verzegelen. 
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BESTUUR - DAGELIJKS BEHEER 

Artikel 12 : Bestuur :  

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste vijf leden en 
maximaal 15 leden,( door de algemene vergadering voor onbepaalde termijn benoemd.) 

De bestuurders worden benoemd door en zijn uitsluitend afzetbaar door de algemene vergadering. Het 
bestuurdersmandaat is maximaal voor een periode van drie jaar en verlengbaar met periodes van 
telkens drie jaar. Na een periode van drie jaar kan telkens maximum de helft van de in functie zijnde 
bestuursleden vervangen worden (behoudens afzetting door de Algemene Vergadering omwille van 
dwingende reden).     

Enkel leden van de vereniging kunnen als bestuurder benoemd worden. 

Ieder lid kan zich kandidaat stellen of laten stellen tot het begin van de eindstemming, voor zover het 
lid minstens twee jaren ononderbroken actief lid is geweest zoals zal blijken uit de lijst van 
samenstelling die op de eerste en laatste vergadering werd nagezien en goedgekeurd door de raad van 
bestuur. 

Voor zover een lid geen twee jaren ononderbroken actief is geweest kan een lid alsnog als kandidaat 
worden voorgedragen door middel van een brief tot voordracht ondertekend door 1/3 van de 
gezamenlijke zittende leden. 

Voor de benoeming van een bestuurder is een gewone meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen vereist. 

Bij staking van de stemmen, is dan de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

De afzetting van een bestuurder vereist steeds een meerderheid van twee derden van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen. 

Buiten afzetting kan het mandaat van de bestuurders ook eindigen door ontslag of overlijden. 

In geval van eigen ontslag, blijven de bestuurders echter in functie, tot in hun vervanging is voorzien. 

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat de dagelijkse werking binnen de club 
regelt. Dit huishoudelijk reglement wordt ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering meegedeeld. 

Artikel  13: 

a. De raad kiest uit zijn leden een voorzitter,  een penningmeester en een secretaris. 

b. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij verhindering van 
deze, door de door hem aangeduide plaatsvervanger. 

Deze bijeenroeping gebeurt minstens 7 kalenderdagen op voorhand per gewone brief, fax of e-
mail met ontvangstmelding gericht aan elke bestuurder, waarin de agenda van de vergadering is 
vermeld. Indien de bijeenroeping niet uitgaat van de voorzitter zelf dient deze aangetekend 
verstuurd te worden met inachtname van dezelfde termijn. 
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De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien minstens de helft van de 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De beslissingen worden, bij gebreke aan andersluidende bepaling, genomen met gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

De bestuurder kan slechts aan één ander bestuurder geldig volmacht verlenen om hem op een 
bestuursvergadering te vertegenwoordigen en zijn stemrecht uit te oefenen. Eén en dezelfde 
bestuurder mag terzelfdertijd houder zijn van maximum twee volmachten. 

c. De bestuurders oefenen, bij gebreke aan een andersluidende beslissing van de algemene 
vergadering , hun mandaat kosteloos uit. 

Artikel 14 : 

a. De raad van bestuur bestuurt de vereniging en enkel de raad van bestuur vertegenwoordigt de 
vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met uitdrukkelijke 
uitsluiting van alle andere personen. 

Hij treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet   
aanwenden van rechtsmiddelen. 

b. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om te handelen in naam van 
de vereniging en alle daden van bestuur en beschikking te stellen die nodig of dienstig 
(kunnen) zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging, met uitzondering van die 
bevoegdheden die volgens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden 
zijn.  In die zin kan hij namelijk alle toelagen, schenkingen en legaten aanvaarden en 
verwerpen; alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen; alle 
inbewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende goederen en onroerende goederen 
verkrijgen, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar; alle private of 
officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen, alle contracten en 
ondernemingen aannemen en sluiten; alle subrogaties en borgstellingen aanvaarden; alle 
leningen en voorschotten sluiten en doen, handlichtingen geven vóór of na betaling van alle 
bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, beslaglegging of andere beletselen; pleiten als 
eiser of als verweerder, voor alle rechtbanken en alle vonnissen uitvoeren; dading treffen; 
compromis aangaan. Deze opsomming is niet beperkend. 

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd na goedkeuring van de algemene vergadering, alle 
roerende en onroerende goederen te vervreemden of te ruilen,  alle verkopingen aannemen en sluiten, 
alle leningen met waarborgen sluiten,  toestemmen in de hypotheken op de onroerende goederen van 
de vereniging,  van alle zakelijke of uit de verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen,  
evenals van alle zakelijke en persoonlijke waarborgen. 

Artikel 15: 

Onafgezien de bepalingen van artikel 14 kan de raad van bestuur bepaalde en beperkte bevoegdheden 
verlenen bij bijzondere volmacht aan één of meer leden van de vereniging of zelfs aan niet-leden. 

De raad van bestuur kan één of meer van haar leden aanstellen als afgevaardigd bestuurders. 
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Artikel 16: 

Alle akten die de vereniging verbinden, moeten getekend worden door de voorzitter van de raad van 
bestuur of een andere daartoe door de raad van bestuur gevolmachtigde bestuurder. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 17: 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het maatschappelijk belang en/of de statuten 
dit vereisen. 

Zij moet tenminste éénmaal per jaar, in de loop van de maand mei vergaderen, met het oog op de 
goedkeuring van de rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders. 

Artikel 18 : 

a. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. 

b. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, op eigen initiatief, 
in de gevallen voorzien door de statuten of op verzoek van één/vijfde van de leden van de 
vereniging. 

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt minimum twee weken op voorhand per 
schriftelijke kennisgeving die aan ieder lid wordt toegestuurd, met vermelding van de agenda. 

c. De leden kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging. 
Hiervoor is een schriftelijke volmacht nodig die bij het PV van de algemene vergadering 
gevoegd wordt. Het lid dat geldig gemandateerd is, mag het stemrecht van de mandataris 
uitoefenen. Eén en hetzelfde lid mag terzelfdertijd houder zijn van maximum twee 
volmachten. 

d. Ieder lid van de vereniging beschikt over één stem. De beslissingen worden, bij gebreke aan 
andersluidende bepalingen, genomen met gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige en vertegenwoordigde leden. Wanneer slechts een gewone meerderheid vereist is, 
zal echter bij staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend zijn. 

e. De algemene vergadering  kan rechtsgeldig beslissen als de helft van de werkende leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, dient minstens twee weken later 
een nieuwe algemene vergadering worden samengeroepen, die rechtsgeldig kan beslissen, 
ongeacht het aantal leden.  

f. De algemene vergadering kan  beslissen dat de zetel  wordt overgebracht  naar een andere 
plaats binnen dezelfde gemeente bij een gewone meerderheid. Deze beslissing wordt 
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
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Artikel 19: 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen, indien minstens twee derden van de stemmen van 
de vereniging aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, worden behandeld op voorstel van één twintigste 
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden die voorkomen op de jaarlijkse ledenlijst. 

In dat geval zal een twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden vereist 
zijn. 

Artikel 20: 

De algemene vergadering heeft enkel bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten zijn 
toegekend. 

Artikel 21:  

De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de leden en aan derden die er wettig belang 
bij hebben, op hun schriftelijk verzoek meegedeeld door de raad van bestuur bij wijze van voorleggen 
van een afschrift van de processen-verbaal, ondertekend door twee bestuurders of door de voorzitter 
van de raad van bestuur. 

BEGROTING EN REKENING 

Artikel 22: 

Elk jaar en ten laatste binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar worden, door de 
raad van bestuur aan de algemene vergadering, de rekeningen van het verlopen dienstjaar en de 
begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd. 

De rekeningen worden jaarlijks afgesloten op 31 december. 

Eventueel voordelige saldi worden overgedragen op volgende boekjaar om gebruikt te worden volgens 
de doelstelling van de vereniging. 

 

SCHEIDSRECHTELIJKE CLAUSULE 

Artikel 23: 

Al de betwistingen met een sportieve oorsprong , die in de schoot van de vereniging zouden rijzen, 
zullen eerst aan de algemene vergadering worden voorgelegd. 

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 scheidsrechterscollege samengesteld uit drie leden van de 
Rechtscommissie van de K.B.V.B. 

Elk geschil met betrekking tot de FIFA- statuten, -reglementen en – rechtlijnen zal aan de arbitrage – 
instanties die in haar schoot zijn opgericht voorgelegd worden. 
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Elk hoger beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA zal aan de arbitrage van 
de TAS (Arbitragecommissie voor de Sport) te Lausanne (Zwitserland) voorgelegd worden. 

Artikel 24: 

Wat de voetbal betreft zullen de gevallen niet voorzien in de voorgaande bepalingen worden beslecht 
door de bestuursraad voor zover deze in zijn bevoegdheid vallen, zoniet beslist de algemene 
vergadering in overeenstemming met de wet van 1921 en de reglementen van de K.B.V.B. 

Artikel 25: 

a. Verplichte vermelding op bondsvlak – hoedanigheid van lid van de K.B.V.B. 
 

b. De vereniging verbindt er zich toe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de 
K.B.V.B., van de FIFA en de UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die 
strijdig zou zijn met het reglement van de K.B.V.B, van de FIFA en de UEFA wordt 
beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft. 
 

c. De vereniging verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit,  integriteit en van 
sportieve geest als uitdrukking van fair-play na te leven. 
 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING 

Artikel 26:  

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 8 
van de wet van 27.06.1921. 

Artikel 27: 

In geval van ontbinding van de vereniging zal haar netto-patrimonium bestemd worden aan de 
verschillende afdelingen van de vereniging volgens orde van belangrijkheid, zo deze afdelingen 
tenminste kenbaar hebben gemaakt aan de raad van bestuur – binnen 8 dagen nadat zij daartoe zijn 
verzocht – dat zij wensen te blijven voortbestaan, of bij gebreke daaraan aan een doel dat zo nauw als 
mogelijk aansluit bij het doel van de vereniging. 

Artikel 28: 

Voor alles wat door deze statuten niet wordt geregeld, zal de wet van 27.06.1921 van toepassing zijn. 


