Statuten	
  –	
  Team	
  SuperWout	
  v.z.w.	
  
	
  
	
  
OPRICHTING
De ondergetekenden:
Loodts Jimmy Karel Anna, Persilstraat 27, 3020 Herent;
Van de Vijver An, Persilstraat 27, 3020 Herent;
Aerts Geert Jef Jan, Het Reuken 1, 3020 Veltem;
Schaerlaekens Leen Lutgard Maurice Hendrica, Bergstraat 10/201, 2800 Mechelen;
zijn overeengekomen op 23 september 2015 een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de
statuten de volgende zijn:

Hoofdstuk	
  I:	
  Naam,	
  zetel,	
  doel	
  en	
  duur	
  
Art.	
  1.	
  	
  
De vereniging draagt de naam "Team SuperWout".

Art.	
  2.	
  	
  
De zetel van de vereniging is gevestigd in de Persilstraat 27 te 3020 Herent, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Leuven. De zetel kan binnen het gerechtelijk arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur.

Art.	
  3.	
  	
  
Het doel van de vereniging is om het verhaal van Wout Loodts als inspiratiebron te gebruiken in de strijd tegen
kanker en andere levensbedreigende ziekten, waarbij we ons spiegelen aan zijn veerkracht en
doorzettingsvermogen om ons gretig en enthousiast te engageren.
Dit engagement kan vele vormen aannemen, zoals :
a) mensen inspireren om samen te vechten tegen deze ziekten, waarbij we een financiële, persoonlijke of
maatschappelijke bijdrage leveren in deze strijd op het vlak van sensibilisering, preventie, vorming,
onderzoek of ondersteuning ;
b) initiatieven nemen om blijvende aandacht te schenken aan, en rechtstreekse of onrechtstreekse
ondersteuning te geven bij het intense proces dat patiënten van deze ziekten en de mensen uit hun
nabije en ruime omgeving meemaken.
De vereniging kan hiertoe :
a) activiteiten promoten, organiseren, mede-organiseren en faciliteren die bijdragen tot de verwezenlijking
van haar doel, met inbegrip van winstgevende activiteiten waarvan de netto opbrengsten volledig zullen
worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel;
b) in ondergeschikte orde handelsdaden stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel voor
zover de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel
c) leerrijke evenementen zoals bijeenkomsten, cursussen, lezingen, voorstellingen met betrekking tot haar
doel (mede-)organiseren of bijwonen of door een afvaardiging laten bijwonen en dit wereldwijd ;
d) deelnemen aan of participeren in alle organisaties zonder winstoogmerk die haar doel kunnen helpen
realiseren ;
e) alle rechtshandelingen en daden stellen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zoals daar
zijn, maar niet beperkt tot, overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen,
verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
f) alle roerende en onroerende goederen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, bezitten of
verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen ;
g) subsidies, financiële en andere middelen die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel zoeken en
verwerven, zowel van overheden als van andere instanties of personen ;
h) aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als
vertegenwoordiger optreden.

Art.	
  4.	
  	
  
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Hoofdstuk	
  II:	
  Leden	
  
Art.	
  5.	
  	
  
Het aantal leden is onbeperkt, maar minimum drie. De vereniging bestaat uitsluitend uit effectieve leden, ook wel
werkende leden genoemd. De vereniging heeft geen toegetreden leden, ook wel niet-werkende leden genoemd.
In deze statuten moet onder de term ‘lid’ dan ook steeds ‘effectief lid’ verstaan worden.

Art.	
  6.	
  
Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene
vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Ieder lid heeft een gelijk
stemrecht in de algemene vergadering.
De stichters van de vereniging zijn de eerste leden, met name:
a) Loodts Jimmy Karel Anna, Persilstraat 27, 3020 Herent
b) Van de Vijver An, Persilstraat 27, 3020 Herent
c) Aerts Geert Jef Jan, Het Reuken 1, 3020 Veltem
d) Schaerlaekens Leen Lutgard Maurice Hendrica, Bergstraat 10/201, 2800 Mechelen
De raad van bestuur houdt op de zetel een register bij van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornamen
en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van
de zetel. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden in dat register
ingeschreven binnen acht dagen na deze beslissing.
Alle leden kunnen op de zetel volgende documenten raadplegen:
a) het register van de leden,
b) de verslagen van de algemene vergadering,
c) de verslagen van de raad van bestuur,
d) de verslagen van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor
rekening ervan een mandaat bekleden,
e) alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Art.	
  7.	
  	
  
De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. Zij kunnen ook nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de
door de vereniging aangegane verbintenissen. De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger
zijn dan 50 EURO.

Art.	
  8.	
  	
  
Elk lid kan steeds uit de vereniging treden. De uittreding moet aan de raad van bestuur ter kennis worden
gebracht aan de hand van een aangetekend schrijven of mail met ontvangstbevestiging, gericht tot de voorzitter
van de raad van bestuur. 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.

Hoofdstuk	
  III:	
  Algemene	
  vergadering	
  
Art.	
  9.	
  
De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Een lid kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander lid aan de hand van een schriftelijke volmacht. Een lid kan echter maximaal
één ander lid vertegenwoordigen.

Art.	
  10.	
  
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen, op uitnodiging van de raad van bestuur.
Indien ten minste één vijfde van de leden schriftelijk hierom verzoekt bij de raad van bestuur, verstuurt deze een
uitnodiging binnen eenentwintig dagen na dit verzoek, waarbij de algemene vergadering uiterlijk gehouden wordt
op de veertigste dag na dit verzoek.

Art.	
  11.	
  
De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt minstens acht dagen vóór de vergadering verstuurd via email of per gewone brief op de contactgegevens die het lid daartoe aan de vereniging heeft bezorgd. Deze
vermeldt datum, plaats en agenda.
De agenda wordt vastgelegd door de raad van bestuur, waarbij elk voorstel, ondertekend door ten minste één
twintigste van de leden, op de agenda wordt gebracht.

Art.	
  12.	
  
De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezigen.

Art.	
  13.	
  
Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Over een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beslissen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de uitnodiging en wanneer ten minste twee derde
van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt aangenomen met een
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In het bijzondere geval over een wijziging van het doel van de vereniging kan de algemene vergadering alleen op
geldige wijze beslissen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de uitnodiging en wanneer ten minste
twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt
aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.

Art.	
  14.	
  
De algemene vergadering is bevoegd voor:
a) het wijzigen van de statuten;
b) het benoemen, afzetten en eventueel vervangen van de bestuurders;
c) het benoemen, afzetten en eventueel vervangen van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging indien dit van toepassing is;
d) de kwijting aan de bestuurders en ook aan de commissarissen indien dit van toepassing is;
e) het goedkeuren van de begroting en van de rekening
f) het ontbinden van de vereniging;
g) het uitsluiten van leden;
h) het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vijf jaar en kunnen altijd
door deze afgezet worden met onmiddellijke ingang. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder wordt
over de vervanging beslist op de volgende algemene vergadering.

Art.15.	
  
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of plaatsvervanger. De voorzitter wijst een
secretaris aan ingeval de secretaris van de raad van bestuur afwezig is. Deze secretaris stelt een verslag op met
daarin de notulen en de beslissingen van de algemene vergadering. Dit verslag wordt ter beschikking van de
leden gehouden op de zetel. Voor derden liggen enkel die beslissingen ter inzage die neergelegd worden in het
verenigingsdossier op de zetel.

	
  
Hoofdstuk	
  IV	
  Raad	
  van	
  bestuur	
  
Art.	
  16.	
  
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum 3 leden. Het aantal bestuurders dient
steeds minder te zijn dan het aantal leden. Indien door vrijwillig ontslag, afzetting of door welke reden dan ook,
het aantal bestuurders is teruggevallen tot minder dan drie, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun
vervanging is voorzien. Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een
andere bestuurder aan de hand van een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan echter maximaal één andere
bestuurder vertegenwoordigen.

Art.	
  17.	
  
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vereniging dit vereist, met een minimum van
tweemaal per jaar. De raad van bestuur wordt bijeen geroepen door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Indien
ten minste een vijfde van de bestuurders schriftelijk hierom verzoekt bij de voorzitter van de raad van bestuur,
verstuurt deze een uitnodiging binnen eenentwintig dagen na dit verzoek, waarbij de raad van bestuur uiterlijk
gehouden wordt op de veertigste dag na dit verzoek.

Art.	
  18.	
  
De uitnodiging voor de raad van bestuur wordt minstens acht dagen vóór de vergadering verstuurd via e-mail of
per gewone brief op de contactgegevens die het lid daartoe aan de vereniging heeft bezorgd. Deze termijn kan
evenwel worden verkort indien de voorzitter beslist dat, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, en in het

belang van de vereniging, deze verkorte oproepingstermijn vereist is, of indien alle bestuurders met deze verkorte
oproepingstermijn instemmen. Deze uitnodiging vermeldt datum, plaats en agenda.
De agenda wordt vastgelegd door de voorzitter, waarbij elk voorstel, ingediend door een andere bestuurder, op
de agenda wordt gebracht. Indien alle aanwezigen akkoord gaan met het agenderen van bijkomende punten,
kan dit nog tijdens de raad van bestuur gebeuren en kan hierover tijdens diezelfde vergadering een geldige
beslissing genomen worden.

Art.	
  19.	
  
De raad van bestuur is geldig samengesteld indien twee derde van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is,
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beslissen met de meerderheden bedoeld in
artikel 20 ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De tweede vergadering mag niet
binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art.	
  20.	
  
In de raad van bestuur heeft iedere bestuurder een gelijk stemrecht en worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Art.	
  21.	
  
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is
bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze vermeld in artikel 14, dewelke aan de algemene
vergadering zijn toegewezen.
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een ondervoorzitter
en elke andere functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. De raad van bestuur bepaalt
de taken en bevoegheden van deze functies.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.
De raad van bestuur is bevoegd voor het aannemen van giften en het verwerven van fondsen. Er is geen
machtiging door de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger vereist voor wat betreft a) handgiften, b) giften
onder de levenden waarvan de waarde lager is dan 100.000 Euro en c) giften bij testament waarvan de waarde
lager is dan 100.000 Euro.
De raad van bestuur kan delen van zijn bevoegdheid of verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere
van de bestuurders. Deze delegatie wordt opgenomen in het verslag van de raad van bestuur.
Tegenover de leden en derden wordt de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke
handtekening of het schriftelijk akkoord van twee bestuurders boven het bedrag vast te stellen door de raad van
bestuur. Beneden dit bedrag volstaat de handtekening of het akkoord van één bestuurder.

Art.	
  22.	
  
De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ingeval de
secretaris afwezig is, wijst de voorzitter een plaatsvervangende secretaris aan. Deze secretaris stelt een verslag
op met daarin de notulen en de beslissingen van de raad van bestuur. Dit verslag wordt ter beschikking van de
leden gehouden op de zetel. Voor derden liggen enkel die beslissingen ter inzage die neergelegd worden in het
verenigingsdossier op de zetel.

Art.	
  23.	
  
De bestuurders, noch de personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, hebben geen enkele persoonlijke
verplichting inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die
kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt.

Art.	
  24.	
  
Iedere bestuurder kan steeds ontslag nemen als bestuurder. Dit ontslag moet aan de raad van bestuur ter kennis
worden gebracht aan de hand van een aangetekend schrijven of mail met ontvangstbevestiging, gericht aan één
van de overige leden van de raad van bestuur.

Hoofdstuk	
  V	
  Begrotingen	
  en	
  rekeningen	
  
Art.	
  25.	
  
Elk jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de
rekeningen en begroting op van respectievelijk het afgelopen en komend boekjaar, lopend vanaf 1 juli tot en met
31 juni. Deze worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Hoofdstuk	
  VI	
  Ontbinding	
  en	
  vereffening	
  
Art.	
  26.	
  
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of
meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na
aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan één of meer verenigingen zonder winstoogmerk dewelke
vastgelegd worden in het verslag van de raad van bestuur.

Hoofdstuk	
  VII	
  Diversen	
  en	
  overgangsbepaling	
  
Art.	
  27.	
  
Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet
van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing.

Art.	
  28.	
  
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 23 september 2015 tot en met 31 juni 2016.
Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Mechelen op 23 September, in vier
exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de zetel van de vereniging en waarvan één wordt neergelegd op
de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
Getekend:

Loodts Jimmy Karel Anna, Persilstraat 27, 3020 Herent, stichter en bestuurder

Van de Vijver An, Persilstraat 27, 3020 Herent, stichter en bestuurder

Aerts Geert Jef Jan, Het Reuken 1, 3020 Veltem, stichter en bestuurder

Schaerlaekens Leen Lutgard Maurice Hendrica, Bergstraat 10/201, 2800 Mechelen, stichter en bestuurder

