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1. Naam, zetel, doel, duur 
 
1.1 Naam 

De vereniging heeft als benaming:  
”Vlaamse Roeiliga”, afgekort “VRL” en is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk.  
 

1.2 Zetel 
De zetel van de vereniging is gevestigd 
op het grondgebied van de stad Gent (in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent) 
 

1.3 Doel 
De VRL heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, binnen de Vlaamse Gemeenschap het beoefenen 
van de roeisport te bevorderen. 
De VRL hanteert als definitie van “roeier” en “roeien”, die van de regattacodex van de “Fédération internationale 
des Sociétés d’Aviron”. 
 
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. In die zin mag zij ook, op 
bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend 
besteed wordt aan het hoofddoel. 
 

De VRL zal zich onthouden van elke discussie van politieke, taalkundige of godsdienstige aard en van elke 
discriminatie omwille van taal, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd. 

Deze stelregels kunnen niet worden herroepen, zelfs niet door een statutenwijziging. 

 

1.4 Duur 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

 
 

2. Leden 
 

2.1 Aantal leden 
Het aantal leden is onbeperkt, het mag niet minder bedragen dan 4. 
 

2.2 Categorieën leden 
De leden van de vereniging zijn gevestigd in het werkingsgebied van de Vlaamse Gemeenschap. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

- Effectieve leden 
- Toegetreden leden 

 
2.2.1 Effectieve leden: zijn leden die in clubverband hoofdzakelijk recreatieve en/of competitieve roeiactiviteiten 

organiseren of eraan deelnemen, indoor of outdoor. 
2.2.2 Toegetreden leden zijn leden: 

- die indoorroeien organiseren 
- onderwijsinstellingen 
- als facilitator optreden ten aanzien van de ontwikkeling van en deelname aan outdoor- en/of indoor-
roeiactiviteiten 

 

2.3 Kandidatuurstelling 
Verzoeken om lidmaatschap dienen per brief of per mail aan de voorzitter van de Raad van Bestuur te worden 
gericht op het adres van de maatschappelijke zetel van de VRL, onder vermelding van naam, rechtsvorm en adres 
van de maatschappelijke zetel van de verzoeker. 
 
Door hun aanvraag aanvaarden zij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VRL. 
De statuten van de aanvrager mogen in elk geval niet tegenstrijdig zijn met de statuten en de ethische principes 
van de VRL. 
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De Raad van Bestuur onderzoekt elke aanvraag tot aansluiting en informeert de bestaande leden. Deze hebben 
1 maand tijd om hun eventuele opmerkingen en/of bezwaren kenbaar te maken. Hierna neemt de Raad van 
bestuur In de eerstvolgende vergadering een definitieve beslissing. 
 
Bij weigering van aansluiting kan de kandidaat, binnen de 14 dagen na kennisgeving van de beslissing, per 
aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de Voorzitter van de VRL. Dit beroep wordt aan de eerstvolgende 
Algemene Vergadering voorgelegd. 

 
2.4 Ontslag en uitsluiting leden 

Ontslag en uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921. 
 

2.5 Lidmaatschapsbijdragen 
Het lidgeld wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgelegd op ten hoogste tweeduizend vijfhonderd euro. 
Het lidgeld dient door het lid te worden betaald binnen de maand na ontvangst van de vordering. 
Het lid dat het lidgeld niet betaalt kan uitgesloten worden. 

 

2.6 Aansprakelijkheid 
In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen aangegaan door de vereniging. 

 

 

3. Algemene vergadering: samenstelling, bevoegdheden 
 
3.1 Samenstelling 

Zowel de effectieve als de toegetreden leden worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de vzw en 
kunnen worden vertegenwoordigd door maximum drie afgevaardigden. Alleen de effectieve leden hebben 
stemrecht. 
 
Aan elk effectief lid dat de volledige bijdrage betaalt, kan telkens een supplementaire stem worden toegekend 
voor: 

- Het organiseren van een roeimanifestatie, opgenomen in de federale wedstrijdkalender of de Vlaamse 
evenementenkalender 

- De deelname aan ten minste drie officiële regatta’s in België 

- Het tellen van minstens 1 coach met Trainer A diploma (VTS) of 2 coaches met Trainer B diploma (VTS) 

- Het tellen van minimum één, op ten minste vijf wedstrijddagen fungerende, kamprechter onder de 
clubleden; 

- Het bezitten van minimum twintig houders van een A-vergunning. 

 

Een lid kan zich op de algemene vergadering niet door een ander lid laten vertegenwoordigen. 

 

3.2 Bevoegdheden 

De algemene vergadering is bevoegd voor al hetgeen bepaald is door art. 4 van de vzw-wet en daarenboven voor: 

 

- Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement en de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de leden; 

- De benoeming en afzetting van de rekeningonderzoekers -leden van het auditcomité- en het bepalen van 
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

- De kwijting aan bestuurders en rekeningonderzoekers; 

- De omzetting van de vzw in een vso. 
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3.3 Algemene vergaderingen 

Elk jaar worden 2 statutaire algemene vergaderingen gehouden 

 

- Eén in het eerste kwartaal van elk jaar met het oog op de bespreking en de goedkeuring van het 
jaarverslag en de jaarrekeningen van het voorbije werkjaar en van eventuele substantiële wijzigingen in 
de begroting van het lopende jaar. 

- Eén in het laatste kwartaal van het jaar met het oog op de bespreking en goedkeuring van het 
jaaractieplan en de begroting voor het volgend boekjaar 

 

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en 
in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt. 

 

De oproeping wordt gedaan op de wijze bepaald door het Huishoudelijk Reglement. 

 

3.4 Voorzitter algemene vergadering 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens ontstentenis 
door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders. 

De voorzitter duidt de verslaggever aan. 

 

3.5 Stemmingen 

In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van 
stemmen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden is. 

Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen 
worden mits de voorwaarden, bepaald bij artikelen 8,12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, in acht worden 
genomen en de bijzondere meerderheden voorzien in de wet ook worden bereikt na toepassing van artikel 3.1 van 
deze statuten ter bepaling van het aantal stemmen per effectief lid. 

 

3.6 Notulen en inzagerecht 
De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal, 
die ondertekend worden door de voorzitter of door zijn gevolmachtigde en gepubliceerd op de website van de 
VRL. 

 

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er inzage kunnen van nemen. 

 

4. Raad van Bestuur 
 

4.1 Samenstelling Raad van Bestuur 

“De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten hoogste elf leden voorgedragen door de leden. 

 

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester en verdeelt 
verder onder haar leden onder andere de volgende functies en verantwoordelijkheden: 

- Topsportverantwoordelijke 

- Verantwoordelijke jeugd- en schoolroeien 

- Verantwoordelijke communicatie & sponsoring 

- Verantwoordelijke recreatief roeien en “rowing for all” 

 

De Raad van Bestuur duidt onder haar leden, de afgevaardigden, waaronder de voorzitter, aan voor de Raad van 

Bestuur van de Koninklijke Belgische Roeibond. 

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde door de algemene 
vergadering worden afgezet. 

 

Verdere bepalingen worden toegelicht in het huishoudelijk reglement. 
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4.2 Duur mandaten 

De bestuurders worden rechtstreeks verkozen voor een termijn van vier jaar, met dien verstande dat de 
bestuursleden om de twee jaar telkens voor de helft verkozen worden op de wijze bepaald in het huishoudelijk 
reglement. 

 

Het mandaat van een bestuurder bedraagt opeenvolgend maximaal 12 jaar. Voor toepassing van deze bepaling 
geldt 2017 als eerste mandaatjaar.  

 

De Algemene Vergadering kan voor een bestuurslid, gemotiveerd en uitzonderlijk, de termijn van 12 jaar verlengen 
met een bijkomende termijn van 4 jaar.  

 

De Algemene Vergadering kan een maximum leeftijd voor een bestuursmandaat bepalen. 

 

Een bestuurder verliest automatisch zijn mandaat indien hij ophoudt lid te zijn van een aangesloten roeivereniging. 

 

4.3 Onafhankelijke bestuursleden 

De Raad van Bestuur kan, omwille van hun specifieke deskundigheid, maximum 3 onafhankelijke bestuursleden 
coöpteren. 

Zij hebben geen stemrecht en hun mandaat dient elk jaar te worden vernieuwd. 

 

4.4 Vergaderingen en beslissingen 
De Raad van Bestuur vergadert ten minste eenmaal per twee maanden, na bijeenroeping door de voorzitter of 
door twee bestuurders. 

 

De oproepingsbrief of -mail, die ten laatste drie dagen vooraf dient te worden overgemaakt, omvat de agenda en 
wordt naar alle leden van de Raad van Bestuur verstuurd. 

 

De Raad van Bestuur vergadert geldig met beslissingsbevoegdheid als ten minste de helft van de bestuurders 
aanwezig is. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vervangen, mits schriftelijke volmacht, maar niemand 
mag meer dan één volmacht hebben. 

Indien het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig is om geldig te beraadslagen en te besluiten, zal de secretaris-
generaal het verslag van deze vergadering met de teksten van de te nemen besluiten, ten minste tien dagen voor 
de volgende Raad van Bestuur, aan alle bestuurders toesturen en op de agenda het punt plaatsen: 

- bekrachtigen der beslissingen van de vorige raad van bestuur, waarna de aanwezige bestuurders, ongeacht 
hun aantal, door stemming deze punten kunnen aannemen of verwerpen. 

 

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. Uittreksels 
daarvan worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waaronder zeker de voorzitter of de verantwoordelijke 
administratie. 
 

Het verslag wordt, met uitzondering van de punten die onder de wetgeving op de privacy vallen, gepubliceerd op 
de website van de VRL. 

 

De bestuurders zijn slechts persoonlijk aansprakelijk bij opzettelijke fout, zware fout of herhaalde gewone fout. 
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4.5 Externe vertegenwoordigingsmacht en bevoegdheden 

De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
handelingen. 

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

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het 
vervreemden, zelfs gratis, van roerende en onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met beding van 
dadelijke uitwinning; van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels en 
bankverrichtingen; van het opheffen van hypotheken. 

 

De Raad van Bestuur kan meerdere van haar bestuurders gelasten met een geldige handtekening, twee aan twee, 
ten aanzien van financiële instellingen. 

Deze bestuurders zullen ter zake, mits mandaat van de raad van bestuur, zoals opgenomen in de notulen van de 
vergaderingen, door hun gezamenlijke handtekening, ook tegenover derden, de vereniging geldig 
vertegenwoordigen. 

Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden 
uitgeoefend door de raad van bestuur. 

 

De Raad van Bestuur ziet, voor wat haar verbintenissen betreft, toe op de naleving van de convenanten die de 
VRL met Sport.Vlaanderen heeft afgesloten in het kader van de subsidiërings- en erkenningsvoorwaarden voor 
unisportfederaties zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering. 

 

De Raad van Bestuur kan een beperkt aantal bestuurlijke bevoegdheden aan het dagelijks bestuur overdragen, te 
bepalen in het huishoudelijk reglement. 

 

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel, en bepaalt hun statuut. 

 

4.6 Hoofdcoördinator / algemeen directeur 

Onder het personeel wordt een hoofdcoördinator c.q. algemeen directeur benoemd belast met de operationele 
leiding van de vzw. 
Hij/zij  

- is belast met de interne dagelijkse werking van de VRL 
- zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
- is het eerste aanspreekpunt van de VRL met betrekking tot de dagelijkse werking ervan 
- kan, onder toezicht van het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelen. Deze handelingen dienen steeds 

conform te zijn met de beslissingen van de Raad van Bestuur 
 
Onder interne dagelijkse werking worden daden gerekend die dag aan dag moeten worden verricht om de normale 
gang van zaken van de VRL te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de 
noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet 
wenselijk maken. Hij/zij kan geen beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die niet voorzien zijn in het 
budget, en die transacties met een waarde van € 10.000,00 te boven gaan. 
 

4.7 Onverenigbaarheden  

Een lid van de Raad van Bestuur kan geen  

- deel uitmaken van het personeel van de vzw, waaronder de hoofdcoördinator/algemeen directeur; 

- lid zijn van de tuchtcommissie 

 
4.8 Tegenstrijdig belang 

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig 

is met een nakende beslissing of met een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, 

moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder 
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met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de 

stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.  

 

5. Tuchtcommissie 
 
5.1 Samenstelling tuchtcommissie 

In de schoot van de VRL wordt een tuchtcommissie opgericht, bestaande uit minstens 3 onafhankelijke leden 

waarvan minstens 2 een masterdiploma (of gelijkwaardig) van jurist bezitten zoals voorzien in het tuchtreglement. 

Onder haar leden kiest de commissie een voorzitter. 

5.2 Beslissingen tuchtcommissie 
Voor haar beraadslagingen zal de commissie zich baseren op het tuchtreglement dat door de Raad van Bestuur 
is opgesteld, alsmede op de algemene rechtsprincipes die de onderlinge verhouding tussen personen regelen en 
hun individuele rechten waarborgen.  

 

 

6. Financieel beleid 
 

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

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) en 
de specifieke richtlijnen van de subsidiërende overheid.  

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaand boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse 
Algemene Vergadering. 

Het is niet toegestaan dat een externe entiteit waarin bestuurders van de Vlaamse Roeiliga zetelen, eigen 

middelen opspaart die niet ingezet kunnen worden voor de door de VRL vastgestelde beleidsdoelstellingen. 

 

7. Ontbinding, vereffening 
 

De vereniging wordt niet ontbonden door het ontslag, vereffening of uittreding van een lid, in zoverre het aantal 
leden daardoor niet minder dan vier bedraagt. 

 

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 
van de wet van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke beslissing. 

 

In geval van ontbinding zal, na aanzuivering van het passief, de bestemming der goederen worden bepaald door 
de algemene vergadering. 

 

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake 
verenigingen van overeenkomstige toepassing. 

 

 

8. Huishoudelijk reglement 
 

Aan deze statuten zal door de Raad van Bestuur een Huishoudelijk Reglement worden toegevoegd om de 
dagelijkse werking, interne organisatie en de vertegenwoordiging van de VRL in externe bestuursorganen en 
commissies te regelen. 
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Elk voorstel van de Raad van Bestuur tot wijziging van dit huishoudelijk reglement, wordt direct aan de effectieve 
leden overgemaakt. Deze hebben 1 maand tijd over de voorgestelde wijzigingen hun opmerkingen en eventuele 
voorstellen tot aanpassing aan de Raad van Bestuur over te maken en indien nodig te verzoeken de 
inwerkingtreding ervan uit te stellen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 

Ingeval van hoogdringendheid kan de Raad van Bestuur hiervoor een Bijzondere Algemene Vergadering 
bijeenroepen. 

 

 

Gezien om neergelegd te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent. 


