AG VAN DE KONINKLIJKE MAVA CLUB SAUHEID VAN 18.12.2020.
VZW INGESCHREVEN ONDER HET NR. BCE 410625150.
VOORSTEL VOOR NIEUWE GECOÖRDINEERDE STATUTEN,
Om te voldoen aan de Code van Vennootschappen en Verenigingen (CSA) van 23 maart
2019.
ARTIKEL 1 Naam, duur, verplichte informatie
De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht in de vorm van een ASBL, met de naam
"ROYAL MAVA CLUB SAUHEID", kortweg "RMCS".
Het werd opgericht op 5 juli 1915. De titel van "Royal Society" werd aan de vereniging
toegekend bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Regent, bij speciale zending
van 30.10.1950. De laatste coördinatie van haar statuten dateert van 13 december 2004
(Belgisch Staatsblad van 28 februari 2005).
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten die uitgaan van de
vereniging moeten de naam van de vereniging vermelden, voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "VZW" of het acroniem "VZW", evenals het adres van de zetel van de vereniging en
het ondernemingsnummer.
ARTIKEL 2 Maatschappelijke zetel en adres
Haar zetel is gevestigd in België, in het Waalse Gewest. Het huidige adres en de
hoofdvestiging van haar activiteiten zijn gelegen te 4031 ANGLEUR-SAUHEID, op het eiland
Campana, rue de Tilff, 283. De maatschappelijke zetel en het adres kunnen bij beslissing van
het bestuursorgaan naar een andere plaats op het grondgebied van de Federatie WalloniëBrussel worden overgebracht.
ARTIKEL 3 Het doel
Het hoofddoel van de vereniging is de ontwikkeling en bevordering van de beoefening van
alle "peddelsporten", d.w.z:
* kanoën in al zijn aspecten (toerisme, slalom, rivier, snelheid, marathon, polo en freestyle)
en op alle niveaus (initiatie, verbetering en competitie),
* Andere niet-gemotoriseerde watersporten (raften, stand up paddle, drakenboot, enz...),
* elke andere sport of combinatie van sporten (raid, biatlon, triatlon, enz...),
* Revalidatie door sport,
* scheidsrechter sport,
* wildwater eerste hulp.
ARTIKEL 4 Doel - activiteiten
De vereniging heeft tot doel elke activiteit die haar in staat stelt haar doel te bereiken, in het
bijzonder de organisatie van activiteiten die verband houden met de beoefening van de
sport in het algemeen, en dit door middel van de organisatie van animaties, cursussen,
opleidingen, wedstrijden, stages, festiviteiten, van sportieve omlijstingen. Zij kan elke andere
sportieve, feestelijke of recreatieve activiteit verrichten die direct of indirect verband houdt
met haar doel en oogmerk. Zij kan haar hulp en belangstelling verlenen aan elke activiteit die
met haar doel en oogmerk overeenkomt.
De vereniging is en blijft aangesloten bij de Franstalige Kano Federatie of bij een organisatie
die daarvoor in de plaats komt.

Zij mag in eigendom of bezit alle roerende of onroerende goederen bezitten die voor de
verwezenlijking van haar doel noodzakelijk of nuttig zijn.
ARTIKEL 5 Leden
5.1 Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan 10 bedragen.
5.2 De vereniging bestaat uit gewone leden en ereleden. Er zijn geen buitengewone leden.
De gewone leden zijn verplicht de bindende wettelijke bepalingen, de statuten, de besluiten
van de organen van de vereniging (algemene vergadering en bestuursorgaan) en het
huishoudelijk reglement van de vereniging (R.O.I.) na te leven.
(Didactische verduidelijking: de SHA heeft het begrip "raad van bestuur" vervangen door het
begrip "administratief orgaan")
5.3 De toelating van nieuwe gewone leden wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan, dat
beraadslaagt bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van de aanwezige
bestuurders. De toelating van nieuwe ereleden wordt voorgelegd aan de Algemene
Vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, hetzij op grond van hun persoonlijkheid,
hetzij wegens aan de vereniging bewezen diensten.
5.4 Een lid kan opzeggen of worden uitgesloten.
5.5 Ieder lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn opzegging per aangetekende
brief aan de Raad van Bestuur te zenden.
Een effectief lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald binnen een maand nadat
hem door een van de beheerders een herinnering is toegezonden, of in ieder geval vóór 31
maart van het lopende boekjaar, wordt geacht opgezegd te hebben en uit het register van
leden te zijn geschrapt.
(ter verduidelijking: het begrotingsjaar loopt van 1 november tot 31 oktober van elk jaar)
5.6 Een effectief of erelid kan door de Raad van Bestuur voor royement worden
voorgedragen wanneer hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op de statuten of op
het huishoudelijk reglement of wanneer hij zich door zijn inbreuk op de wetten van eer en
fatsoen heeft gedragen op een wijze die nadelig is voor de vereniging. Schorsing kan alleen
worden uitgesproken door de algemene vergadering. Deze beslist bij geheime stemming en
met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, op voorwaarde dat twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
In afwachting van het besluit van de algemene vergadering betreffende het royement van
een effectief lid, kan het bestuursorgaan dat lid schorsen. Het royement van een effectief lid
kan uitgesproken worden door de Raad van Bestuur met een meerderheid van 2/3 van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en op voorwaarde dat ten
minste 2/3 van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het lid van wie royement wordt overwogen, zal door de Raad van Bestuur worden gehoord
alvorens deze een beslissing neemt; het lid van de Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan
door een raadsman van zijn keuze.

5.7 Het uittredende of uitgesloten lid, alsmede de erfgenamen van een overleden lid,
hebben geen recht op de sociale kas van de vereniging. Zij kunnen geen aanspraak maken op
terugbetaling van het entreegeld, van de betaalde bijdragen of van giften.
5.8. Het bestuursorgaan houdt op een fysieke of geautomatiseerde drager een register van
de leden bij, dat door alle belanghebbende partijen kan worden geraadpleegd.
ARTIKEL 6 JAARLIJKSE CONTRIBUTIE
Alleen gewone leden (en geen ereleden) zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen, die
nooit hoger kan zijn dan 250 euro. Dit bedrag kan echter bij besluit van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, worden geïndexeerd of
herzien.
ARTIKEL 7 ALGEMENE VERGADERING
7.1 De Algemene Vergadering van de vennoten is als enige bevoegd om te beraadslagen
over de volgende zaken:
* de wijziging van de statuten
* de benoeming en het ontslag van bestuurders
* goedkeuring van de begroting en de rekeningen
* kwijting van de directeuren
* vrijwillige ontbinding van de vereniging
* de schorsing van volwaardige leden
* de herziening van de maximale jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
* de omvorming van de vereniging in een AISBL of een coöperatieve vennootschap.
* alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
7.2 De oproepingen worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering door de Raad van
Bestuur per brief of per e-mail aan elk lid toegezonden. De oproeping wordt namens de
Raad van Bestuur door de secretaris ondertekend. De convocatie bevat de agenda die door
de Raad van bewind is vastgesteld. Elk voorstel voor bijkomende punten, ondertekend door
ten minste één twintigste van de leden en vooraf aan de secretaris medegedeeld, wordt
door deze op de agenda van de vergadering geplaatst. De Algemene Vergadering mag alleen
beraadslagen over de punten op deze agenda.
7.3 De Gewone Algemene Vergadering (AVA) wordt gehouden in de eerste helft van het jaar
volgend op het einde van het boekjaar en, behoudens ernstige belemmeringen, steeds in de
maand november van elk jaar, op de dag, het uur en de plaats zoals in de uitnodiging
vermeld. Alle leden moeten bijeengeroepen worden.
Tijdens deze vergadering presenteert het bestuursorgaan of zijn afgevaardigde zijn verslag
over de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar, alsmede de
rekening van inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar en de ontwerp-begroting voor
het volgende jaar.
7.4. Op verzoek van het bestuursorgaan wordt een buitengewone algemene vergadering
(EGA) bijeengeroepen, wanneer het dit nuttig acht. Het wordt ook bijeengeroepen op
uitdrukkelijk verzoek van ten minste een vijfde van de leden of ten minste tien leden, welk
verzoek schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan wordt gericht.

7.5 Zowel voor de gewone als voor de buitengewone Algemene Vergadering hebben
ereleden en gewone leden die ten minste 18 jaar oud zijn, stemrecht, voor eerstgenoemden
in elk geval en voor laatstgenoemden alleen indien zij in volgorde van aanmelding staan. Elk
aanwezig lid mag niet meer dan één lid bij volmacht vertegenwoordigen.
(Didactische verduidelijking: leden jonger dan 18 jaar mogen de algemene vergadering
bijwonen en hun eventuele mening geven, maar zij hebben geen stemrecht, noch zelf, noch
bij volmacht; evenzo mogen hun ouders niet in hun plaats stemmen).
7.6 Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
7.7 Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de
berekening van de meerderheid.
7.8. Besluiten tot schorsing van vennoten, tot vervroegde ontbinding van de vereniging en
tot ontslag van bestuurders zijn echter slechts geldig indien de vergadering twee derde van
de vennoten bijeenbrengt en indien deze besluiten worden genomen met een meerderheid
van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
7.9 Voorts kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
over wijzigingen in de statuten, indien de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn
aangegeven in de oproeping en indien ten minste twee derde van de leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan is een tweede bijeenroeping noodzakelijk
en beraadslaagt en beslist de nieuwe vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan op zijn vroegst vijftien
dagen na de eerste vergadering worden gehouden.
7.10. Indien de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel van de vereniging, kan zij
slechts worden aangenomen met een meerderheid van viervijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
7.11 Wat het houden van de vergadering betreft, is het de voorzitter die deze voorzit, of bij
gebreke aan zijn aanwezigheid, de oudste van de aanwezige bestuurders. Hij benoemt de
secretaris-rapporteur die het speciale register van de algemene vergaderingen bijhoudt, de
notulen van de debatten opstelt en de uitslagen van de stemmingen over elk agendapunt
noteert.
7.12 De besluiten van de Algemene Vergadering, met inbegrip van de besluiten die niet bij
wet in het Belgisch Staatsblad dienen te worden gepubliceerd, worden in de vorm van
notulen opgenomen in voormeld speciaal register, ondertekend door de Voorzitter en de
Secretaris, en bewaard op de zetel van de vereniging waar iedere belangstellende er inzage
van kan nemen. Dit speciale register kan in geautomatiseerde vorm worden bijgehouden.
7.13 De besluiten zijn bindend voor alle leden en zijn onmiddellijk van toepassing, tenzij de
vergadering op dit laatste punt anders beslist.

7.14 Statutenwijzigingen, benoemingen, ontslagen of ontslag van bestuurders moeten
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Vennootschappen binnen de 30 dagen en onder de voorwaarden voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.Venn.).
ARTIKEL 8 RAAD VAN BESTUUR (voorheen "Raad van Beheer").
8.1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste drie en ten
hoogste negen leden, door de algemene vergadering gekozen uit kandidaten die ten minste
18 jaar oud zijn en die zonder onderbreking hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende
jaar en het voorafgaande jaar hebben voldaan.
(ter verduidelijking: de betaling van de jaarlijkse bijdrage voor de twee jaren die aan de
vergadering voorafgaan is voldoende, ongeacht de datum van betaling, zolang de kandidaat
gedurende twee opeenvolgende jaren op de ledenlijst is ingeschreven en zonder dat het lid
in die periode ontslag heeft genomen of is geschrapt; in geval van moeilijkheden bij de
interpretatie beslist het bestuursorgaan soeverein).
Tenzij door het bestuursorgaan ontheffing is verleend, mogen kandidaten niet reeds
bestuurder zijn in een andere soortgelijke vereniging in de regio.
Alle kandidaturen moeten ten minste 8 dagen voor de Algemene Vergadering in het bezit
zijn van de secretaris of de voorzitter van de vereniging, en ondertekend zijn door de
kandidaat en door 5 andere leden met een goede reputatie.
8.2 De voorzitter wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De overige functies
worden door de Raad van Bestuur uit zijn midden toegewezen, te weten een secretaris, een
penningmeester en één of meer directeuren; bij afwezigheid of verhindering van de
voorzitter worden zijn functies waargenomen door de oudste van de overige aanwezige
bestuurders.
8.3 De ambtstermijn bedraagt twee jaar. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Elke
bestuurder heeft steeds het recht zijn functie neer te leggen op basis van een gemotiveerde
brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.
(didactische verduidelijking: "herkiesbaar" betekent niet automatisch herkozen: voor een
verkiezing of voor een herverkiezing is altijd een stemming nodig)
8.4 Wanneer een of meer bestuurders ontslag nemen, overlijden of ontslagen worden
tijdens hun mandaat, kan de Raad van Bestuur, mits hij nog uit ten minste drie leden
bestaat, in de vacatures voorzien (door coöptatie) door voorlopige benoeming van
vervangers, zonder dat daartoe een stemming in de Algemene Vergadering vereist is, met
evenwel de verplichting de definitieve verkiezing van vervangers voor te leggen aan de
eerstvolgende gewone Algemene Vergadering.
8.5 De Raad van Bewind komt bijeen wanneer hij wordt bijeengeroepen door de President
of door twee bewindvoerders. Hij kan slechts geldig beraadslagen indien alle bestuurders
bijeengeroepen zijn en indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Elke
bestuurder heeft één stem. Hij kan zich door een ander lid van de Raad van bewind bij
schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag slechts houder zijn van
één volmacht. De besluiten van de Raad van bewind worden genomen met gewone

meerderheid van de aanwezige bewindvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
De bestuurders kunnen schriftelijk, maar zonder fysieke vergadering, mits met eenparigheid
van stemmen, besluiten nemen wanneer de Raad van Bestuur niet fysiek bijeen kan komen.
8.6 De besluiten van het bestuursorgaan worden door de secretaris vastgelegd in het
notulenregister van het bestuursorgaan, dat door elke belanghebbende derde kan worden
geraadpleegd op de statutaire zetel van de vereniging. Het register kan op een fysieke of een
geautomatiseerde drager worden bijgehouden.
8.7 Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden om de zaken van de vereniging te
beheren; alles wat door de statuten of door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering is voorbehouden, behoort tot haar bevoegdheid.
Zij kan met name alle overeenkomsten sluiten of verrichtingen doen die binnen het doel van
de vereniging vallen; roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden of ruilen;
een huurovereenkomst sluiten, een schenking of een legaat aanvaarden, alle gelden,
ontvangsten en inkomsten beleggen; alle daden van beheer en zelfs alle daden van
beschikking verrichten die nuttig zijn voor de vereniging; het lenen of uitlenen van kapitaal;
het in dienst nemen van onafhankelijk of bezoldigd personeel, het vaststellen van hun
emolumenten of het ontslaan daarvan; het instellen van een rechtsvordering, of het
vertegenwoordigen van de vereniging in rechte als eiser of verweerder; deze opsomming is
louter enuntiatief en exemplarisch.
8.8 De mandaten aan het bestuursorgaan worden kosteloos uitgeoefend.
8.9. De bevoegdheid om de vereniging te binden en te vertegenwoordigen in gerechtelijke
en buitengerechtelijke handelingen komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders
(clausule van dubbele handtekening). De ondertekenaars hebben geen andere
verantwoording aan derden af te leggen dan die van hun hoedanigheid van bestuurder.
ARTIKEL 9 BOEKJAAR
Het boekjaar van de vereniging begint op 1 november en eindigt op 31 oktober. Op 1
november van elk jaar worden de boekhoudkundige boeken afgesloten en wordt het
boekjaar afgesloten. Het batig saldo van de rekening behoort toe aan de vereniging en
wordt in de reserve gestort.
ARTIKEL 10 ONTBINDING
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering twee vereffenaars die
belast worden met de vereffening. De vereffenaars wĳzen de activa toe op een wĳze die zo
nauw mogelĳk aansluit bĳ het doel waarvoor de vereniging werd opgericht. Deze toewijzing
moet in ieder geval geschieden ten behoeve van een sportief en belangeloos doel.
ARTIKEL 11 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
11.1 Het bestuursorgaan heeft een huishoudelijk reglement (ROI) opgesteld, dat bij de
kleppen wordt opgehangen en dat met name bedoeld is om :

- de rechten en plichten van de leden met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten en
de uitrusting, alsmede de regels voor de organisatie van activiteiten en wedstrijden
nauwkeurig vast te stellen
- om de veiligheidsregels vast te leggen.
11.2 Het bestuursorgaan kan deze ROI met gewone meerderheid wijzigen. In dat geval
wordt de laatste toepasselijke versie aan de kleppen getoond en door de secretaris of de
voorzitter ondertekend. Tenzij anders vermeld, is zij van toepassing op de datum van
ondertekening, die uitdrukkelijk wordt vermeld op de laatst geplaatste versie.
Gedaan te Angleur, op ...............2020, in twee originele exemplaren (één voor de vereniging
en één voor de voor de griffie van de rechtbank van het bedrijf)

De president

De secretaris

