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STATUTEN van de VLAAMSE TAFELTENNISLIGA
Titel I De vereniging
1. Rechtsvorm
De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als
een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “ VZW “genaamd ) op grond van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16
januari 2003 en de programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004 en 27 december 2004
(hierna genoemd “V&S-wet”).
2. Naam
2.1.
De VZW draagt als autonome Vlaamse sportfederatie de naam “Vlaamse
Tafeltennisliga v.z.w.”, afgekort “ V.T.T.L. v.z.w. “
Het ondernemingsnummer is BE0419.261.219
2.2.
Deze naam, al of niet afgekort, moet samen met het adres van de zetel voorkomen in
alle officiële beleidsdocumenten ,uitgaande van de vereniging en al haar structurele
beleidsentiteiten op landelijk- en provinciaalvlak, zowel naar interne participanten als derden.
3. Zetel
3.1.
De zetel van de VZW is gevestigd : Brogniezstraat, 41 bus 3 te 1070 Brussel België ,
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
3.2.
De zetel zal steeds binnen het Nederlands taalgebied of te Brussel gevestigd zijn.
3.3.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere
plaats binnen het gestelde vestigingsgebied, en daarvoor de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.
4. Duur
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Scheiding van machten
De provinciale en landelijke bestuurs- en beleidsstructuren van de VZW worden uitgebouwd op basis
van drie ( 3 ) machten, zijnde de Wetgevende, de Uitvoerende en de Rechterlijke Macht, nader
bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
6. Bestuurs- en beleidsstructuren
6.1.
De bestuursstructuren worden gevormd door wetgevende organen van algemeen
bestuur en organen van dagelijks bestuur.
De beleidsstructuren worden gevormd door uitvoerende organen van algemeen uitvoerend
beleid en bijzonder uitvoerend beleid
6.2.
De bestuursstructuren bestaan voor het algemeen bestuur uit de Algemene
Vergadering van de clubs op provinciaal vlak ,en uit de Algemene Vergadering van de VZW
op landelijk vlak.
6.3.
De bestuursstructuren voor het bijzonder dagelijks bestuur worden op provinciaal vlak
gevormd door de provinciale comités uit elk van de 5 onderscheiden provincies en door de
Raad van Bestuur voor de VZW op landelijk vlak.
6.4.
De dagelijkse beleidsstructuren worden gevormd door de uitvoerende comités en
commissies, respectievelijk op provinciaal en landelijk vlak. De Rechterlijke Macht voert haar
uitvoerend beleid autonoom uit op provinciaal en landelijk vlak, alsook binnen de structuur bij
nationaal betrokken derden.
6.5.
De werking van deze structuren is nader bepaald door het Huishoudelijk Reglement
van de vereniging.
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Titel II Doeleinden en specifieke activiteiten
7. Doeleinden
De vereniging heeft tot doel:
7.1.
Algemeen: Op onbaatzuchtige en autonome wijze een kwalitatieve en efficiënte
permanente werking uit te bouwen om de beoefening van de tafeltennissport te bevorderen
en te promoten als een “life time” sport.
Zij biedt daarvoor een kwalitatief hoogstaande opleiding en begeleiding aan ten bate van haar
betrokken onderscheiden structurele beleidsmedewerkers, alsook de doelgroepen jeugd,
recreanten, veteranen, en competitiespelers.
7.2.
Bijzonder: De sporttechnische begeleiding van jongeren en topsporters door middel
van specifieke sportactiviteiten en algemeen ondersteunende activiteiten, alsook het
behartigen van de kaderopleiding, de studie en de documentatie van de tafeltennissport.
8. Specifieke activiteiten
8.1.
Algemeen:
8.1.1. Het organiseren en voeren van een wetgevend bestuur, alsook uitvoerend en
rechterlijk beleid, landelijk en provinciaal in samenwerking met de aangesloten clubs
8.1.2. Het organiseren en voeren van een financieel, administratief en sportief bestuur
en beleid , landelijk en provinciaal
8.1.3. Het organiseren van internationale en nationale kampioenschappen , tornooien,
en andere sportieve ontmoetingen, in samenwerking met internationaal en nationaal
erkende instanties van de E.T.T.U. en de I.T.T.F.
8.1.4. Het organiseren van een nationale en internationale competitie in samenwerking
met (een) andere sportfederatie(s)
8.1.5. Het organiseren van landelijke competities, kampioenschappen, tornooien en
andere sportieve ontmoetingen
8.2.
Bijzonder:
8.2.1. Sporttechnische vorming van spelers in samenwerking met clubs en provincies
8.2.2. Opleiding en bijscholing van trainers
8.2.3. Het plannen en uitvoeren van het topsportgebeuren
8.2.4. Organiseren van sportkampen voor beginnende en gevorderde spelers
8.2.5. Uitbouwen van een tafeltennisbibliotheek
8.2.6. De medische en paramedische begeleiding van de sporters
8.3.
Selectief
8.3.1. 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 commerciële en winstgevende activiteiten
binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te alle tijde
volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet- winstgevende
doelstellingen.
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Titel III Lidmaatschap
9. Leden
9.1.
Het aantal leden is onbeperkt.
9.2.
De Vlaamse Tafeltennisliga vzw is samengesteld uit:
9.2.1. de Actieve leden:
leden van de Algemene Vergadering verkozen door de clubs
9.2.2. de Leden Officieel Functionaris:
de officiële functionarissen van een club (voorzitter en secretaris), de functionarissen uit
de provinciale en landelijke comités en commissies en de officiële afgevaardigden naar
derde instanties nationaal en internationaal
9.2.3. de Leden-expert:
toegevoegde adviserende leden bij Raad van Bestuur
9.2.4. de Ereleden:
bijzonder lidmaatschap verkozen door Raad van Bestuur
9.2.5. de Leden van Verdienste:
bijzonder lidmaatschap verkozen door Raad van Bestuur
9.2.6. de (gewone) Leden:
leden aangesloten via een club of ander verenigingsverband
9.2.7. de Individuele Leden:
gewone leden rechtstreeks aangesloten via de VZW
9.3.
De leden zoals vermeld in van 9.2.1 tot en met 9.2.5 zijn bijzonder benoemde leden.
Om zulk benoemd lidmaatschap te verwerven en te behouden moet men aangesloten zijn als
een (gewoon) Lid of een Individueel Lid, al of niet met een speellicentie
10. Oprichters
De volgende stichters zijn de eerste Actieve Leden van de ‘ Nederlandstalige Vleugel van de
K.B.T.T.B.’ met adres Vleugelstraat 102 te 1040 Brussel, gesticht te Brasschaat op zes oktober 1978:
10.1. Hubert Windels, ambtenaar, Spiegelhofstraat 60 9000 Gent
geboren te Gent op 27.11.1920
10.2. Leo de Mey, ingenieur, Klinkhouterstraat 63 9110 St.-Amandsberg
geboren te Antwerpen op 17.08.1931
10.3. Carlos Houtekier, leraar, Meidoornhof 86 9219 GentbruggeL
geboren te Gent op 30.09.1930
10.4. Marcel Gevers, onderwijzer, Dr. Decrolylaan 36 1180 Brussel
geboren te Etterbeek op15.07.1942
10.5. Walter Crauwels, ambtenaar, Meeuwenhoflei 48 2100 Deurne
geboren te Deurne op 24.08.1934
10.6. Louis Van Heybeek, ambtenaar, Speerstraat,85 2000 Antwerpen
geboren te Antwerpen op 20.01.1928
10.7. Willy Surgeon, instructeur, Sint-Denysplaats,2 8630 Veurne
geboren te Poperinge op 13.10.1939
10.8. Mathieu Beliën grensarbeider, Kinrooiersteenweg 16 3670 Neeroeteren
geboren te Maaseik op 27.07.1950
10.9. Jan Boon, ambtenaar, Appensvoorde 89 9920 Lovendegem
geboren te Oudenaarde op 18.11.39
10.10. Mario Lecoyer op rust gesteld officier, Borggravevijverstraat 18 3500 Hasselt
geboren te Vorst/Brussel op 05.03.1925
Staatsblad van 22 maart 1979 met vermelding van statuten onder n° 3097.
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11. Actieve Leden
11.1. Er zijn minstens 3 Actieve leden.
11.2. De Actieve Leden vormen als de democratische vertegenwoordiging van alle clubs,
aangesloten bij de VZW, de Algemene Vergadering van de vereniging. Zij worden
verplichtend intern aangeduid uit elk van de 5 aardrijkskundige provinciale comité’s als
provinciale afgevaardigden en zijn gehouden te zetelen in deze Algemene Vergadering na
bevestigende benoeming tot Actief Lid door deze hoogste instantie.
Enkel de Actieve Leden hebben stemrecht op de Algemene vergadering.
11.3. Elke provincie heeft recht op drie Actieve Leden in de Algemene Vergadering.
11.4. De Raad van Bestuur van de VZW, bestaande uit 5 (vijf ) Actieve Leden van de
Algemene Vergadering is eveneens een afspiegeling van de democratische
vertegenwoordiging van alle clubs. Zodoende worden de clubs uit elk van de vijf (5)
provincies vertegenwoordigd door één (1) Actief Lid. Na bevestigende benoeming tot
Bestuurder door de Algemene Vergadering zijn deze vijf betrokken leden gehouden te zetelen
in dit wetgevend dagelijks bestuursorgaan. De ontstentenis van een kandidaat voor de Raad
van Bestuur wordt geregeld door het betrokken artikel van ontstentenis in het Huishoudelijk
Reglement.
11.5. Voorwaarden tot geldige verkiezing als lid van een provinciaal comité:
De leden die hun kandidatuur stellen om enkel en alleen te zetelen in een provinciaal comité
en wensen te verzaken aan de statutaire mandaten als lid van de Algemene Vergadering
en/of als afgevaardigde in de Raad van Bestuur, moeten zulks schriftelijk bevestigen bij hun
eerste kandidatuurstelling en eventuele opvolgende verkiezingen. Stilzwijgendheid
daaromtrent geldt steeds als een aanvaarding van hun kandidatuur voor deze gestelde
mandaten. De verzaking aan de statutaire vertegenwoordiging van de clubs naar het landelijk
beleid moet steeds vermeld worden bij elke verkiezing tot lid van een provinciaal comité aan
elke club op de Algemene Vergadering van de provinciale clubs. De provinciale comité’s zijn
gehouden maatregelen te nemen om deze gestelde landelijke statutaire mandaten te
voorzien van kandidaturen.
11.6. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van een lidmaatschap
van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur op haar eerste vergadering van een
legislatuur of op uitnodiging na een beslissing van de Raad van Bestuur. De beslissing wordt
genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden. De Algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat
een Actief Lid voor gestelde organen niet wordt aanvaard.
11.7. Actieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze
statuten worden beschreven.
12. Toetreding
12.1. Om als Actief Lid te kunnen toetreden en rechtmatig te kunnen fungeren moet men
verkozen zijn door de clubs zoals bepaald in deze Statuten alsook in het Huishoudelijk
Reglement.
12.2. De toetreding tot de vereniging verplicht ipso facto voor alle Leden zowel de Statuten
als het Huishoudelijk reglement te kennen en na te leven.
12.3. Alle Actieve Leden en Leden Officieel Functionaris zijn gehouden:
12.3.1. de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de
VZW onverminderd uit te voeren.
12.3.2. het Besluit van de Vlaamse Executive van 23 oktober 1991, houdende de
uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 in zake Medisch Verantwoord Sporten,
gepubliceerd in het Staatsblad van 10 april 1992 te doen naleven.
12.4. De Actieve Leden, de Leden Officieel Functionarissen, de (gewone) Leden en de
Individuele Leden zijn jaarlijks gehouden de reglementair gestelde lidmaatschapsbijdrage te
betalen om het lidmaatschap te behouden.
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13. Ontslag
13.1. Actieve Leden kunnen zich terugtrekken uit de VZW enkel en alleen, door een
aangetekend schrijven van hun ontslag te richten aan de Secretaris-generaal. Een
ontslaggevend Actief lid is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien
13.2. Een ontslaggevend Actief Lid is steeds zijn lidmaatschapsbijdrage verschuldigd voor
het sportseizoen waarin het ontslag wordt ingediend.
13.3. Actieve leden die niet meer heraansluiten als lid van de VTTL, of die overleden zijn,
zijn ambtshalve niet langer lid van de AV VTTL.
Het is aan het PC van het betrokken lid om een voorlopige plaatsvervanger aan te duiden
tem de eerstvolgende AV van het PC waarin men een definitieve plaatsvervanger moet
aanduiden
13.4. De Leden-expert verliezen het lidmaatschap aan hun functie verbonden als zij hun
functie of mandaat niet meer uitoefenen.
14. Opschorting
14.1. Het lidmaatschap van Actieve Leden en Leden Officiële Functionaris die hun
lidmaatschapsbijdrage voor het lopende sportseizoen binnen de reglementair bepaalde
termijn niet betalen, wordt opgeschort na verloop van een eerste schriftelijke aanmaning tot
regularisatie binnen de 30 kalenderdagen te tellen vanaf de postdatum van gestelde
verzending.
14.2. Actieve Leden en Leden Officiële Functionaris die hun lidmaatschapsbijdrage na de
regularisatietermijn niet betalen worden geacht ontslaggevend te zijn.
15. Beëindiging Lidmaatschap. Afzetting
15.1. Als een Actief Lid , een Bestuurder, en een Lid Officieel Functionaris verkozen door
zijn Algemene Provinciale Vergadering, in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW
en de uitvoerende beslissingen (titel II) kan diens lidmaatschap en/of afzetting van
benoeming, op verzoek van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle
Actieve Leden, worden beëindigd en/of beslist door een bijzonder besluit van de Algemene
Vergadering.
Op zulk gestelde vergadering is minstens de helft van alle Actieve Leden aanwezig of
vertegenwoordigd , en is voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde Actieve Leden vereist.
15.2. Uitgezonderd de Actieve Leden en de Leden Officieel Functionaris verkozen door de
Provinciale Algemene vergadering kunnen al de overige leden van de VZW, zoals vermeld in
9.2, die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW en de uitvoerende beslissingen
(titel II) uitgesloten worden van lidmaatschap en/of benoeming door eenzijdig besluit van de
Raad van Bestuur.
15.3. Leden waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, hebben het
recht gehoord te worden.
16. Rechten en plichten
16.1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de
VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: zo tijdens als bij beëindiging van
het lidmaatschap, als bij de ontbinding van de VZW.
16.2. De rechten en plichten van alle leden, al of niet met speellicentie, zoals vermeld in
art.9.2, die niet zijn opgenomen in deze statuten worden vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement van de vzw.
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Titel IV Algemene vergadering
17. De Algemene Vergadering
17.1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Actieve Leden.
17.2. Alle Actieve Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Actief Lid heeft één (1) stem.
18. Niet leden van de Algemene Vergadering
Niet leden van de Algemene Vergadering kunnen de Algemene Vergadering bijwonen op uitnodiging
en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, richten tot de Algemene Vergadering.
19. Bevoegdheden
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering
uitgeoefend worden:
19.1. de wijziging van de statuten
19.2. de benoeming en afzetting van de Actieve Leden
19.3. de benoeming en de afzetting van de Bestuurders
19.4. de kwijting aan de Bestuurders
19.5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening
19.6. de ontbinding van de vereniging
19.7. de beëindiging van het lidmaatschap van de Actieve Leden en de Leden Officieel
Functionaris verkozen door de Provinciaal Algemene Vergadering
19.8. de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage
19.9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
19.10. alle gevallen waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement dat vereisen.
20. Vergaderingen
20.1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden in het
tweede kwartaal en het vierde kwartaal van het kalenderjaar van het lopende sportseizoen.
20.2. De eerste Algemene Vergadering behandelt de vastlegging van de
lidmaatschapstarieven. De tweede Algemene Vergadering behandelt verplichtend de
goedkeuring van de begroting en de rekening van het volgende kalenderjaar.
20.3. De eerste Algemene Vergadering behandelt indien vereist de overige statutair
voorbehouden punten samen met de agendapunten bepaald door de Raad van Bestuur.
20.4. De uitnodiging met agenda, normaliter samen met alle nodige informatieve dossiers,
wordt minstens vijftien (15) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene
Vergadering naar alle Actieve Leden en Waarnemers verstuurd per gewone post of per email.
Minstens acht (8 ) kalenderdagen de gestelde vergaderdatum voorafgaand zal alle
noodzakelijke informatie verstuurd zijn.
20.5. De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn
vervangend bestuurder bijeengeroepen en geleid. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van
agenda toegevoegd. Elk punt dat door minstens twee (2) bestuurders wordt aangebracht,
wordt op de agenda geplaatst.
20.6. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen
worden samengeroepen door een besluit van de Raad van Bestuur en/of op verzoek van
minstens één vijfde (1/5 ) van alle Actieve Leden. De uitnodiging wordt minstens acht (8)
kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Actieve
Leden en Waarnemers verstuurd per gewone post of per email.
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21. Quorum, stemming en ledenregister
21.1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de Actieve
Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.
21.2. De wijziging van de Statuten en de ontbinding van de vereniging vereisen een
beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van twee derde (2/3 ) van de
Actieve Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze
vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten, alsook wijzigingen aannemen indien de
beslissing wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde Actieve Leden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor
de vereniging is opgericht, wordt een meerderheid van vier vijfde (4/5 ) van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde Actieve Leden vereist.
21.3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een ander Actief
Lid worden vertegenwoordigd door een schriftelijke en gehand tekende volmacht.
Elk lid kan slechts één (1 ) volmacht dragen.
21.4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd
door minstens één derde ( 1/3 ) van de Actieve Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
door geheime stemming. Persoonsgebonden materies worden principieel door geheime
stemming voltrokken.
21.5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
21.6. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een register dat ter inzage zal zijn van de
Actieve Leden en de Leden Officieel Functionaris op landelijk vlak.
De notulen worden schriftelijk van derden ter informatie gebracht zoals nader bepaald in het
Huishoudelijk Reglement.
21.7. Alle Actieve Leden kunnen op de zetel van de vereniging alle notulen en beslissingen
van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur raadplegen. De
boekhoudkundige stukken kunnen geraadpleegd worden op een locatie bepaald door de
Raad van Bestuur.
21.8. Elke wijziging van de statuten wordt in een gecoördineerde versie neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel
21.9. Jaarlijks worden de goedgekeurde rekeningen van het afgelopen jaar neergelegd ter
griffie van de rechtbank van koophandel.
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Titel V Bestuur , beleid, en vertegenwoordiging
22. Samenstelling Raad van Bestuur
22.1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vijf (5)
bestuurders, Actieve Leden van de VZW, zijnde één provinciaal afgevaardigde uit elk van de
onderscheiden provincies.
Het aantal bestuurders moet in elk geval lager zijn dan het aantal personen dat Actief Lid is
van de vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Actieve
leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee (2) bestuurders bestaan. De dag
waarop een vierde Actief Lid wordt aanvaard, zal een (Buiten)gewone Algemene Vergadering
overgaan tot benoeming van een derde bestuurder.
22.2. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier (4) sportseizoenen door
De Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de in meerderheid
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering in het tweede kwartaal van het kalenderjaar van het lopende sportseizoen.
Bestuurders zijn herbenoembaar.
22.3. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, en
naar mogelijkheden een penningmeester.
22.4. De Raad van Bestuur kan een penningmeester als Adviseur/ medewerker zonder
stemrecht benoemen. De Secretaris-Generaal van de VZW wordt toegevoegd lid zonder
stemrecht en fungeert als secretaris van de Raad van Bestuur. De functie van SecretarisGeneraal en die van voorzitter van de RvB is niet cummuleerbaar.
Deze beide Officieel Functionarissen vervullen de taken bij hun functie zoals omschreven in
het Huishoudelijk reglement en ter gelegenheid van hun benoeming.
22.5. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene
Vergadering die daarover beslist zoals vervat in art.15.1 van deze statuten.
22.6. Indien er een wijziging optreedt (ontslag, afzetting, overlijden, benoeming of
herbenoeming) dient deze wijziging binnen de maand meegedeeld te worden aan de
kruispunt-bank voor ondernemingen via de griffie van de rechtbank van koophandel en
gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
22.7 De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit.
23. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing
23.1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het
belang van de VZW het vereist, alsook binnen de veertien dagen (14) na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders.
23.2. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering
wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in het Vlaamse Gewest
aangewezen in de oproepingsbrief.
23.3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. de besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen
heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
23.4. Er worden notulen opgesteld en, ondertekend door de voorzitter en de secretaris,
bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Actieve Leden en de Leden
Officieel Functionaris op landelijk vlak.
De notulen worden schriftelijk informatief van derden gebracht zoals nader bepaald in het
Huishoudelijk Reglement.
23.5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van
de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een
unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.
Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per
email, video- of telefoon-conferentie.
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24. Raad van Bestuur: wetgevend dagelijks bestuur & beperking
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern collegiaal bestuur, met name ook
van overleg en toezicht, te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
VZW, met uitzonderingen van die handelingen waarvoor Artikel 4 V&S-wet de Algemene
Vergadering exclusief bevoegd is. Nadere bepalingen zijn vervat in het Huishoudelijk Reglement.
25. Uitvoerend Dagelijks Beleid
25.1. Algemeen
De doelstellingen ten algemene titel bepaald in 7.1 alsook in 8.1 van deze statuten, worden,
betreffende het uitvoerend dagelijks beleid, via planning, overleg en toezicht, onder de
verantwoordelijke beslissing van de Raad van Bestuur, in uitvoering gebracht door de
commissies en daarvoor aangestelde personen door de Raad van Bestuur
25.2. Bijzonder
De doelstellingen ten bijzondere titel bepaald in 7.2 alsook 8.2 van deze statuten worden
onder de verantwoordelijke beslissing van de Raad van Bestuur voor het dagelijks uitvoerend
beleid met een bijzondere uitvoeringsstructuur door het Technisch Comité en zijn commissies
in uitvoering gebracht. Dit gebeurt onder een autonome budgettering bepaald en betoelaagd
door de Vlaamse Gemeenschap en ingelast in de begroting van de VZW.
Bij een geheel of een gedeeltelijk vervallen van bijzondere betoelaging wordt een geëigend
werkingsbudget begroot.
25.3. Coördinatie
De coördinatiecel moet de externe efficiëntie van een noodzakelijk gecoördineerd uitvoerend
beleid van beide uitvoerende organen waarborgen door regelmatig overleg binnen dit
uitvoerend coördinatieorgaan.
25.4. Gedétailleerde werkingsmodaliteiten van deze uitvoerende organen zijn vervat in het
Huishoudelijk Reglement.
26. Externe vertegenwoordigingsmacht
26.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
26.2. De Raad van Bestuur kan gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende
volmacht, waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt
inzake lastgeving.
27. Bekendmakingsvereisten
27.1. De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging
wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier van de rechtbank van
koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de
personen die de VZW vertegenwoordigen, dan wel als college verbinden alsook de omvang
van hun bevoegdheden.

Titel VI De rechterlijke macht
28. De Rechterlijke Macht
28.1. De Rechterlijke Macht is binnen de VZW voor haar autonome werking beschermd
door de statutaire bepaling van de scheiding van machten. Alzo bezit zij tevens een
geëigende autonome structuur zo provinciaal als landelijk, alsook binnen de structuur bij
nationaal betrokken derden.
In het Huishoudelijk Reglement van de VZW zijn de structuur en de nadere
werkingsbepalingen opgenomen.
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Titel VII Tegenstrijdigheid
29. Tegenstrijdigheid
29.1. Alle voorschriften van de Statuten en het begeleidend Huishoudelijk Reglement van
de VZW die tegenstrijdig zijn met de Wet en de decreten dienen als ongeldig te worden
beschouwd zonder dat daarom onderhavige akte als nietig dient te worden aanzien. Voor al
wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, dient men zich te schikken naar het
Huishoudelijk Reglement en bij stilzwijgen daarvan naar de Wet en de Decreten.
29.2. De VZW-statuten en /of Huishoudelijke Reglementeringen van de provinciale comités
die inhoudelijk één of meer artikelen bevatten die in tegenspraak zijn met de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de ‘VTTL vzw’ zijn nietig en dienen onverwijld conform te
worden aangepast om rechtsgeldig te zijn.
29.3. De Statuten en /of het Huishoudelijk Reglement van de nationale koepelwerking met
de Aile Francophone, zijnde de KBTTB vzw’ kunnen geen rechtsgeldige artikelen bevatten die
inhoudelijk indruisen tegen de Statuten en /of het Huishoudelijk Reglement van de ‘VTTL
vzw’ en worden als dusdanig als nietig beschouwd.

Titel VIII Aansprakelijkheid
30. Aansprakelijkheid
30.1. De Actieve Leden en alle Leden Officieel Functionaris zo provinciaal als landelijk en
de afgevaardigden naar derde instanties nationaal en internationaal zijn niet persoonlijk
verbonden door de verbintenissen van de VZW.
30.2. Tegenover de VZW 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 zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun
respectievelijk bestuur en beleid.

Titel IX Financiering en boekhouding
31. Financiering
31.1. De vereniging zal onder meer gefinancierd worden door subsidies, toelagen, giften,
bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en
testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden en bijzondere doeleinden, van de
vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
31.2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke ander wijze die niet in strijd
is met de wet.
32. Boekhouding
32.1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
32.2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 V&S-wet en
de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
32.3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de
rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in Artikel 26 novies V&S-wet. Voor
zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 17, §6 V&S-wet en de desbetreffende
uitvoeringsbesluiten.
32.4. De Raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een
voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de bepaalde jaarlijkse Algemene
Vergadering.
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33. Ontbinding
33.1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen
m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle
Actieve Leden.
33.2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de
meerderheid gesteld in 21.1 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot de ontbinding
vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening “ is overeenkomstig Artikel 23 V&S-wet.
33.3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd,,benoemt de Algemene
Vergadering twee (2) vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.
33.4. Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering over de
bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere
vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel werkzaam in de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.
33.5. 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 Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in Artikel 23 en 26 novies van de
V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

11
Statuten VTTL

