
Statuten – Sportkring Heusden 06 vzw 
 

 
Tussen ondergetekenden,  
 Vanheel Rudi Jozef, G.Gezellelaan 25, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 24 mei 1960 te Heusden; 

Barzan Ferdinando Alfredo, Nicolaistraat 21, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 25 oktober 1957 te 
Houthalen; 

  Aerts Tony Jozef Theodoor, Kleuterweg 25, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 9 november 1962 te 
Hasselt; 
Bernier Serge, Veenderweg 70, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 12 juli 1977 te Heusden-Zolder; 
Bilterest Patrick Robert, Heuvelstraat 6, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 13 november 1964 te 
Schoten; 
Vancleef Jacques Madeleine Ghislain, Savoerenweg 32, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 29 
december 1965 te Maaseik; 
Jouck Ludo Franciscus, Savoerenweg 1, 3550 Heusden-Zolder, geboren op 18 november 1960 te 
Diest; 
 

allen van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen een v.z.w. op te richten, in 
overeenstemming met de wet van 21 juni 1921, waarvan de statuten als volgt werden vastgelegd: 

 
Artikel 1. -- Benaming zetel – doel – duur 
1.1. De Belgische vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Sportkring Heusden 06”.  

Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” 
worden voorafgaand of gevolgd. 
Afgekort draagt deze vereniging de naam vzw SK Heusden 06. 

1.2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Nicolaistraat 21, 3550 Heusden- 
Zolder.  
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. 
Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel van het voornoemde gerechtelijk arrondissement. 

1.3 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden. 
1.4. De vereniging heeft tot doel :  

1. het beoefenen van de voetbalsport in de ruimste zin; 
2. de sportbelangen van zijn leden behartigen; 
3. medewerking verlenen aan manifestaties met betrekking tot de voetbalsport; 
4. bijeenkomsten, manifestaties, conferenties en tornooien organiseren of bijwonen die passen in het 
doel van de vereniging; 
5. het huren en verhuren en, in meer algemene zin, het aanwerven van roerende en/of onroerende 
goederen nodig voor het verwezenlijken van het doel en voor het beheer van de vereniging, alsook 
het in gereedheid brengen en uitbaten van sportvelden; 
6. in ondergeschikte zin, het uitbaten van een cafetaria of aanverwante activiteiten. 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op 
haar doel.  
Zij kan zo, onder meer, haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar 
doel overeenstemt.  
De vereniging zal haar activiteiten uitoefenen voor het gemeenschappelijk belang van haar leden en 
zal zich daarbij onthouden van iedere politieke stellingname. 
7. Hoedanigheid van lid van de K.B.V.B. :  
De vereniging verbindt er zich toe de statuten en de reglementen van de K.B.V.B. na te leven. Elke 
bepaling van deze statuten die strijdig zou zijn met de reglementen van de K.B.V.B. wordt door deze 
als nietig beschouwd.  

 
Artikel 2. -- Lidmaatschap 
2.1. De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden. 

Werkende leden zijn zij die, zonder vergoeding, prestaties voor de club leveren. 
Toegetreden leden zijn alle anderen, met inbegrip, trainers, scheidsrechters en afgevaardigden, 
tenzij zij deel uitmaken van de raad van bestuur.  
Alleen de werkende leden bezitten de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op 
de algemene vergadering. 
Toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen, die bepaald worden in het 
huishoudelijk reglement. De raad van bestuur beslist soeverein met een eenvoudige meerderheid 



over de aanvaarding of weigering van een kandidatuur, die schriftelijk of mondeling aan een lid van 
de raad dient gesteld te worden, evenals tot welke categorie een bepaald lid behoort.  

2.2. Het aantal werkende of effectieve leden moet ten minste vijf bedragen. 
2.3. Iedereen die door de raad van bestuur aanvaard wordt kan als werkend of effectief lid tot de 

vereniging toetreden. 
Kandidaat-leden dienen zich schriftelijk kandidaat te stellen bij de raad van bestuur, onder 
vermelding van hun naam en adres. 

2.4.  De jaarlijkse bijdrage van de werkende effectieve leden wordt vastgesteld door de jaarlijkse 
algemene vergadering.  
Dit houdt de mogelijkheid in dat de werkende of effectieve leden geen bijdrage verschuldigd zijn. 

2.5. De jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. 
2.6. Men houdt op lid te zijn: 

- door vrijwillig ontslag. Dit moet schriftelijk gebeuren aan de raad van bestuur van de vereniging 
-  een maand nadat het lid schriftelijk in gebreke werd gesteld wegens het niet betalen van zijn 
bijdrage 
-  door uitsluiting met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden op de jaarlijkse 
algemene vergadering waarop het lid zijn standpunt heeft kunnen uiteenzetten. 
- de raad van bestuur kan een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering, 
waarin beslist wordt over de uitsluiting. 

2.7. Het lidmaatschap begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgend 
kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2006. 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging. 
Zij kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdrage of gedane inbreng terug vorderen. 
Het lidmaatschap van het werkend of niet-werkend lid eindigt automatisch door het overlijden van de 
natuurlijke persoon of door ontbinding, fusie, faillissement van de club. 

 
Artikel 3. -- Algemene vergadering 
3.1.  De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.  
   De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden.   

Haar besluiten gelden ook voor de toegetreden leden, of de leden die niet  stemmen of 
tegenstemmen. De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn 
toegekend door de wet of door de statuten.  
Behoren tot haar bevoegdheden :  
  de goedkeuring van wijziging van de statuten;  
  de benoeming en de afzetting van de bestuurders;  
  de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;  
  de vrijwillige ontbinding van de vereniging;  
  de uitsluiting der leden. 

3.2.  De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het belang 
van de vereniging dit vereist. Ze moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het 
beraadslagen over de punten vermeld in artikel 3.3. De bestuurders zijn bovendien verplicht, telkens 
wanneer tenminste één vijfde van de werkende leden of een gewone meerderheid van de leden van 
de raad van bestuur erom verzoekt de algemene vergadering bijeen te roepen met opgave van de 
dagorde, en wel binnen één maand na het indienen van het verzoek aan de raad. Wordt aan dit 
verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering bijeen te roepen. De 
werkende leden moeten worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de vergadering, bij gewone 
brief of e-mail, die de plaats, de datum en de dagorde van de vergadering vermeldt.De oproep wordt 
ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

3.3.   De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.  
Hij wordt bijgestaan door de secretaris van de raad van bestuur.  
De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die vermeld zijn in de dagorde.  
De dagorde van de jaarlijkse algemene vergadering zal ten minste volgende punten bevatten :  
 * Het verslag van de raad van bestuur; verslag van de penningmeester  
 * De goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar. 
 * De begroting.  
Elk werkend lid beschikt over één stem.  
Elk lid kan zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een lid.  
Ieder lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen. 

3.4.  De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De 
algemene vergadering kan over de wijziging in de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer 
het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derde van de 



leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tot geen wijziging kan worden besloten 
tenzij met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Echter, wanneer de wijziging één van de doeleinden betreft waarvoor de 
vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de op de vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden éénparig wordt goedgekeurd. Zijn twee derde van de leden op de eerste 
vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen. Deze kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal leden dat tegenwoordig 
of vertegenwoordigd is. 

3.5.  Van elke algemene vergadering worden er notulen gemaakt. De verslagen van de algemene 
vergadering worden opgenomen in een bijzonder register, dat wordt gehouden op de zetel van de 
vereniging en wordt ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden 
die het wensen. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter en door de 
secretaris van de raad van bestuur. De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de 
beslissingen van de algemene vergadering door toezending van een kopie van de originele 
verslagen. 

 
Artikel 4. -- Raad van Bestuur 
4.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum vier personen die 

allen lid van de vereniging dienen te zijn. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de 
algemene vergadering. 
Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder, zoals elk einde van een mandaat, 
worden binnen één maand in bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De bestuurders 
worden benoemd voor onbepaalde tijd. Hun mandaat eindigt door overlijden, ontslag, afzetting of 
verlies van lidmaatschap. Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene 
vergadering met een gewone meerderheid. 
De bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar. 
Hun mandaat, zo ook dit van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester is 
onbezoldigd. In geval van een vacature van een plaats van bestuur hebben de resterende 
bestuurders het recht om tijdelijk een lid aan te stellen als bestuurder en dit tot aan de eerstvolgende 
jaarlijkse algemene vergadering. 

4.2.  Bevoegdheid raad van bestuur:  
Leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 
Maakt begroting en rekeningen op. 
Kan alle handelingen van bestuur en beheer verrichten, daarin begrepen het organiseren, 
benoemen, ontslaan, bezoldigen van personeel. 
Kan bovendien alle daden van beschikking verrichten die niet uitdrukkelijk door de wet of deze 
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
Kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één of meerdere 
beheerders. 
Kan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, belasten met het dagelijks bestuur van de 
vereniging en beslissen dat deze personen hetzij afzonderlijk optreden, dan wel gezamenlijk of in 
comité. 
Kan zo nodig een huishoudelijk reglement opstellen of wijzigen. 
Draagt zorg voor het bijhouden en de jaarlijkse neerlegging van de ledenlijst op de griffie van de 
rechtbank. De vereniging wordt in de handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee 
beheerders, die gezamenlijk optreden, en binnen de perken van het dagelijks bestuur door de 
personen die door de raad van dit bestuur zijn belast. 

4.3.  De raad kan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten 
vertegenwoordigen met schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan aldus meer dan één bestuurder 
vertegenwoordigen, maar in geen geval meer dan twee. De raad beslist bij gewone meerderheid. Bij 
staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

4.4.  De raad van bestuur zal, minstens twee maal per maand vergaderen op het tijdstip vastgesteld door 
de voorzitter. Andere vergaderingen kunnen door de voorzitter of twee bestuurders worden 
bijeengeroepen telkens als het belang van de vereniging het vereist. De bijeenroeping voor een 
bijkomende vergadering geschiedt schriftelijk minstens drie dagen voor de vergadering, tenzij in 
hoogdringende gevallen waar de bijeenroeping telefonisch door de secretaris geschiedt.  
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de 
ondervoorzitter. Het verslag wordt evenals de uittreksels en afschriften, ondertekend door de 
voorzitter en door de andere aanwezige beheerders die erom vragen. De bestuurders wordt een 
kopie van dit verslag toegestuurd. 



4.5.  De voorzitter zit alle bijeenkomsten van de raad van bestuur voor. Hij superviseert en coördineert 
onder toezicht van de raad van bestuur alle zaken van de vereniging. Hij voert tevens alle 
beslissingen uit, genomen door de raad van bestuur. 

4.6.  De secretaris van de vereniging behandelt alle officiële briefwisseling van de vereniging. Hij is 
archiefbewaarder. Hij zal toezien op de nauwgezette naleving van de bepalingen van de wet en van 
de statuten. Hij bewaart de verslagen van de algemene vergadering, evenals deze van de raad van 
bestuur en van de commissies. 

4.7.  De ondervoorzitter treedt in principe op bij afwezigheid van de voorzitter en vervangt hem in al diens 
functies. 

4.8.  De penningmeester houdt de rekeningen van de vereniging bij, neemt bijdragen in ontvangst en 
plaats deze in naam van de vereniging bij een financiële instelling die de raad van bestuur aanduidt. 
Hij zal toezien op alle betalingen aan en door de vereniging waarvan hij de rechtvaardigingstukken 
zal bewaren. De penningmeester behartigt de controle en goedkeuring door de raad van bestuur van 
alle budgetten, rekeningen en financiële rapporten. Hij zal deelnemen aan alle commissies die 
betrekking hebben op financiële zaken en zal elke andere opdracht uitvoeren die hem krachtens een 
beslissing van de raad van bestuur worden toegekend. De penningmeester zal tweemaandelijks 
rapport uitbrengen aan de raad van bestuur omtrent de financiële toestand van de vereniging. Op 
eenvoudig verzoek van een lid van de raad van bestuur zullen de rekeningen van de vereniging ter 
controle voorgelegd worden aan een college van drie bestuurders, aangeduid door de raad van 
bestuur. Dit college van bestuurders zal rapport uitbrengen binnen een maand na zijn aanduiding. 

4.9.  De bestuurders lopen geen persoonlijke aansprakelijkheid betreffende de verbintenissen van de 
vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun mandaat. 

 
Artikel 5. -- Rekeningen, begroting 
5.1.  Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.  

Bij het einde van het boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af en 
stelt de jaarrekening evenals de begroting van het volgend jaar op. Deze worden aan de jaarlijkse 
algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De goedkeuring van de rekeningen geldt als 
ontlasting van de bestuurders. Een batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en mag 
onder geen beding bij wijze van winstuitkering of op enige andere wijze aan de leden worden 
uitgekeerd. 

 
Artikel 6. -- Ontbinding, vereffening 
6.1.  De vereniging wordt niet ontbonden door het uittreden van de leden, voor zover het aantal leden niet 

daalt beneden vijf.  
De vereniging kan slechts worden ontbonden door de algemene vergadering indien twee derde van 
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.  
De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen 
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars. 
Zij bepaalt hun bevoegdheid en de wijze van vereffening. 

 
Artikel 7. -- Algemeenheden 
7.1.  In geval van ontbinding zullen de activa, na aanzuivering van de schulden, aangewend worden voor 

een bestemming zoals bepaald door de algemene vergadering.  
7.2.  a) Niet voorziene gevallen :  

De gevallen niet voorzien in bovenstaande standregels worden beslecht door de beheerraad, voor 
zover deze in de bevoegdheid vallen, zoniet beslist de algemene vergadering in overeenstemming 
met de wet van 27 juni 1921 en de reglementen van de K.B.V.B.  
Elk punt van onderhavige statuten dat strijdig zou zijn met de reglementen van de  K.B.V.B. wordt 
geacht als zijnde zonder waarde. 
b) Scheidsrechterlijke clausule :  
Indien alle graden van jurisdictie voorzien in de statuten uitgeput zijn zullen al de geschillen met 
sportieve inslag die zouden oprijzen in de schoot van de vereniging beslecht worden door een 
scheidsrechterlijk college samengesteld uit drie leden van de rechtscommissie van de bond, afdeling 
geschillen. 

7.3. Het huishoudelijke reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur. 
 Elke aanpassing zal ter kennis gebracht worden aan de leden. 
7.4. Door toe te treden tot de vereniging onderwerpt elk lid zich aan de bepalingen van de 

statuten en het huishoudelijke reglement. 
 
 



Na de oprichting van de vereniging zijn alle hogervermelde oprichters samen gekomen in algemene 
vergadering en met eenparigheid van stemmen werden volgende personen benoemd worden als 
bestuurder: 
 
Jouck Ludo Franciscus 
Vanheel Rudi Jozef 
Barzan Ferdinando Alfredo 
Bernier Serge 
Vancleef Jacques Madeleine Ghislain 
 
 
De functies in het bestuur worden als volgt verdeeld: 
 
Voorzitter: Jouck Ludo Franciscus 
Ondervoorzitter + persverantwoordelijke: Vanheel Rudi Jozef 
Secretaris: Barzan Ferdinando Alfredo 
Penningmeester: Bernier Serge 
 

 

 
 
Opgemaakt te Heusden- Zolder op 6 maart 2006 
 
 
Jouck Ludo Franciscus       Vanheel Rudi Jozef    
   

 
 
 
 
 
Barzan Ferdinando Alfredo      Aerts Tony Jozef Theodoor 
 
 
 
 
 
 
Bernier Serge        Bilterest Patrick Robert  
 
 
 
 
 
 
Vancleef Jacques Madeleine Ghislain 
 
 
 


