De volgende personcn:

)

1
André Gielen, Maastrichtsestraat 47, 3530 Helchteren, 1 9/07/1g62 Helchteren
2) Bert Motmans, Hasseltse Elevezakstraat 169,3500 Hasrielt,zlgl1g74, Hasselt
3) Desire clerx, TienschuurS4, 3b30 Helchieren, 13/02i1g60, Helchteren
4) Ann Van DufÍel, Maastrichtsestraat 4T ,3s30 Helchteren, 30/b/1g6g Neerpelt

zijn overeengekomen onder elkaar en met allcrr die later zuilen toetreden, een vereniging zonder
op te riehten overeenkomstig de Hdet uan 27 juni 1921 bertreffende de verenigingen zàndêr winstr
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en cle stichtingen, en haarlatere wijzigingen.
STATUTEN

Titel

I

NF'AM - ZETEL - DOEL: DUUR

.AÉikelÍ
$ 1 De vereniging wordt genoemd Watersport en Adventure Centrum Limburg, afgekort W,l\C
$ 2 Deze naarn moet voorkomen in alle akten, Íacturen, aankondligingen, bekendmakingen, brieven,
andere s-rukken uítgaande van de verenigíng, enmíddeiííjk voorafgegàan oí gei,olgd ,Jooi de woordel
zonder winsto0gmerk" oÍ door de aftorting 'vzw', met nauwkeurigle aanwijzing van de zetel,

Artikel2
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Helchlteren, Maastrichtsestraat 47, gelegen in
arrondÍssement Límburg.

gerechtelijk

Artikel3
$ 1 De vereniging heeft tot doel het bevorderen van watersport- en adventuieactiviteiten.
$ 2 Tot de eonsrete activiteiten waannee hei dor;l van de'uereniging venuezenlijkt wordt, behoren
natuurgebonden sporten, windsurÍen, kajak, roeiien, mountainbÍke, adventure, tàambuíÍdíng,stranr

alleihande activiteiten met betrekking tot deze sporten.
$ 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen slellen clie rrodig of nuttig zi.in voor het venvez:enlijken
maatsehappelljk doe!, en mag daartoe alle nodige roencneie of onroerende goederen in huur ef gebn
verwerven, bezitten en vervreemden.
$ 4 De vereniging rnag ook op bijkomstige wijze zeker eecrnomische activiteiten uitoefenen, op
opbrengsten daanran uitsluitenei besteed woreieri aan het irooffeioel.

Artikel4
De vereniging is opgericht voor onbrepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel

ll

LEDEN

n het

ncmÊn

AÉikel5
De werkende leden worden hiema 'leden' gencremd. linkel zij hebben stemrecht op
de algemene vergadering.

De vereniging kan ook toegetredenr leden aanweruen, De loegetreden leden zijn de leden
elie de doelsteliing van
de vereniging ondersieunen, aciieÍ aan spcrt dr;en binnen de vereniging en párti;ks hei vereiste

Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene verrgardering.

lidgelei betàbn.

Artikel6
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 13 hdragen. De leden van de vereniging
zijn dg
ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachieirs artikerl z.

AÉikel7
$ 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
a)
b)

,Akkoord gaan met de statuten van de veren(ying
Aanvaard worden door de algemene vergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen.
aigernene vergadering besiist autonoorn over elk vezcek tot opneming, leder toegetreden

kandidaat stellen om als effectief lid in de algemene veqadering opgenomen te worden,
Een kandidaat-lid dient schriftelíjk zijn kandidatuun in bÍj de raad van bestuur.
$ 2 De leden betalen geen jaartijkse bijdrage.

ArtikelS
$ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of
$ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gêwone ontslagbrief, geadresseerd aan de raad van
$ 3 uitsluiting kan alleen uitgesprofl<en worden door de alg;emene vergadering met een
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,

4 fgl lid dat ontslag neemt of dat wordt uitges;loten, alsook de erfgenamen van een overleden lid,
betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraaf op net bezit van de vereniging.
$

Artikel9
Toegetreden leden bezitten geen stemrechi. De rechten en plichien van de toegetreden leden
door het huishoudeíijk regiement, eveRals de prcaedurele vocnrvaerden om t+e te tre,len als
te
Titel lll ALGEMENE VERGADERTNG

Artikell0
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de verenigingl. De toegetreden leden
maken gee deeiuit
van de algemene,rergadering,

2t6

Artikelll
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
De wijziging van de statuten
De benoeming en afuetiirig van de bei;tuurders
De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoliiging indlen deze
wordt toegekend
De kwijting aan de bestuurders en conimisserrissen
De goedkeuring van de begroting en de rekening
De ontbinding van de vercniging
De benoeming en de uiÉsluiting van s)n lid v'an de algerrnene vergadering
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een soóiaal oogmerk
Alle gevallen waarin de statuten dat verreisen

1)
2)
3)

4)
5)
6)

il
!)
9)

Artikell2
$ 1 Ei'zaljaarlijks een algemene l'ergadei'ing gehoudiin worden op dag en Liur te bepalen cioor de i-aad van
bestiiur. Ê,iie leeien moefien eÉoe uiÉgenodigd worden.
$ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur
ot op vezoek van ten mínste eeir vijíde van de leden van de ven=niging. ín dai gevei moet cle
plaatsvinden binnen de 21 dagen na het vezoek en mset de bijeenkomst uiterlijk
de 40e dag na het
plaatsvÍnden.
$ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste I dagen voor de vergadering bij gewone brief of per en
de gewone als voor de bui+engewrrne vergadering. De oproepinei vennlloi óag, uur en plaats van
aisook de agenda. De raad van bestuur moet elk ondeinverp op de agenda plaatsen dai mii"rstens

vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens een twintigite van de leden.

zowel voor
vergadedng,
,!

voor de

Aftikel13
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de v

wordt hij voorEezeten dsor de oudste van de aanwez(;

Artikel14
leder lid van dc vereniging mag zieh laten vefteg;enworr
voimaehtdragei voozien van een geschreven maehtigi
vereniging. leder gevolmachtigde kan slechts één lid va

Artikelí5
$ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangeiegenheden die uitoiurtenlr op
de agenda staan,
ldig besluiten nemen met een eenvoudige nieerderheid
Besluiten in verband met een statutpnwijziging,
men werden mits de vcorwaarden, $epaald in
lcht genonnen woden, Bij gelijkheid van stemmen, is de
stem van de vcrozitter van de vergadering beslis;send. Onthoudingen en ongeldigó siemmen worden

3/6

meegerekend in de beorordeling. In de gevallenr waan/oor de wet een bijzondere meerderhgid
vooziet moeten de
onthoi;eiingen en ongeldige stemnren als tegenstemmen beschoiiwd worden,
$ 3 De notulen van de algemene vergadering wotden opEenomen in een register en ondeí:ekend door de
',aroi'dliaan aÍle leàen bezorgd, binnei.i een maand na
de algemene vergadering.

voozitter en de secreiaris of penningmeester. llet verslag

Titel

lV

RAAD VAN BESTUUR

Artikell6i
$ 1 De veneniging wordt bestuurd door een raad van tlesliuur, samengesteld uit minstens diie leden. lndien de
aigemene vergadering sleehts uii ririe leden befiaai, zeteiien sier:hts iwee personen
in eie rcrau, van i;estuur.
$ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde
vertegenwoordiger van liet lid, indien deze een rechispersoon is.
$ 3 De bestuurdem oefenen hun rnandaat kosterloos uit.

ArtikellT
De bestuuiders worden verkozen voor een terrnrijn van onbepaalde duur,

ArtikellS
De raad van bestuur kiest in zijn schoot een vocrziflter, een secretaris, een penningmeester.

Ailikell9

goedercrn en van het hypothekeÉn, van het ienen en
uitlenen, voor 0m het even welke termijn, van alle handels- en barnkvenichtingen, van het opheffen
van
hypotheken.

$ 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zdjn toegewezen aan de algermene vefgadering,
worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel20
$ 1 De iaad van bestuur kan zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het
bijzonrier wat beireft het dagelijks brestuur van de vereriigirng en he[gebnrik van rie maatsehitppeiijke
handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze clelegatie is op ialeiogenblik henoepbaar.
Indien een dagelijks
bestuur aangeduid wordt, dan kunnen zij ontslag nemen dooi mioldel ván een brief oi
mail te richten aan de raad
van bestuur.
$ 2 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te veÈinden, is nodig en v,olstaan de
gezamenlijke handtekening van éen bestuurder.
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Artikel2ll
De raad van bestuur vaardigt alle hruishoudelijke reglemernten uit die hij nodig acht.

Arlikel22
$ 1 De raad van bestuur vergadertminstens 1 maal per jaar.
S 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de vooziftei'oÍ door twee bestuurders. De oproeping gebeurt
sehrifreiijk, tenminste acht dagen op voorhand en verrneillt dag, urir, piaats en agenda.

tuur
Over
Een

d
volma

n wanneer de helft van

ag zieh dooreen andere
,ver meer dan één
de taad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminsle de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.

is. ledere
uiten van

$ 4 Van elke vergaderinl] van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondeftekend wordt door de

voozifrer en de secieta.ris oí penningmester en aail de bestuur'derà bezo;gC wordt, binnen eeri temijn
van

1

maand na de raad van bestuur,
Titel

V

DI'/ERSE TEPAL|NGEN

Artikel23

! ]..t!.jltg*iaar

31i12t2\17.

loopt van 1 januari tot 31 decermber. F{et eerste boekjaar toopt vanaf de oprichting tot

$ 2 Elk jaar moet de i'aad van bestuur aan de gêti/one algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid
tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad steit de rekeninE vasi viln l*,et voriglaar en maakirle begrotingi
op voor
het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de áísluiting van he1 boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene verrgadering.

Artikel24
$ 1 Tot eie ontbinding van de veren[ging zal beslist woden door cle algemene vergadering op de wíjze vastgelegd
door de wet.
$ 2 In geval van ontbinding van de vereniging w:rdt het oveólijvend actiei na het verefrenen van de schulden en
het aanzuiveren vaR de lasten, overyedragen aan een geiijkaardig doel, aan te duiden door de aigemene
vergadering,

Aftikel25
Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1g21 van
toepassing.
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Akte benoeming bestuurders

De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:

í) André Gielen, bestuurder

2)
3)

Bert Motmans, bestuurder

Désirc Clex, bestuuder

De Raad van Bestuur verdeelt de Íuncties onderling als volgt:

1) Bert Motman$, voozitter
2) AndrÉ Gielen, secretads
3) Désire Clex, penningmeester

Opgemaaktte Helchteren op 14 december2016.

Handtekeningen van de stichtende leden

ïL*v,.^*....--
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