HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
S.W.K.

-Onderhavig huishoudelijk reglement van de SCHOTENSE WATERSKI KLUB is een
aanvulling van de bestaande statuten dezer vereniging en samen vormen ze een integraal
geheel. Voor bepaalde artikels van de statuten, en daar waar nodig, geeft dit reglement
bijkomende details en bijzonderheden.
-Bij zijn toetreding tot de vereniging ontvangt ieder toetredend lid een exemplaar der statuten
en van het huishoudelijk reglement en het vaar en waterskireglement.
-Het feit vrijwillig toe te treden tot de vereniging houdt in dat het toetredend lid met de
hogervermelde statuten en reglementen akkoord gaat en zich verplicht deze na te leven.
ART.1

De vereniging S.W.K. is een " Vereniging zonder Winstoogmerk." en heeft als dusdanig
rechtspersoonlijkheid.

ART.2

Het secretariaat der vereniging kan door de raad van bestuur binnen of buiten de grenzen der
gemeente Schoten, indien nodig, worden verplaatst zonder voorafgaande machtiging van de
Algemene Vergadering.

ART.3

In het kader van haar doelstelling mag de vereniging demonstraties en wedstrijden
organiseren en mag deelnemen aan alle sportmanifestaties, alsook aan nationale en
internationale kampioenschappen. De vereniging mag tevens alle vormen van onderricht en
opleiding geven op het gebied van waterski. De vereniging draagt bij tot de ontspanning en
recreatie van haar leden. " Het is echter niet toegestaan aan de leden om enige vorm van
commerciële activiteiten uit te oefenen, op de terreinen en of op het watervlak van SWK
vzw."

ART.4
ART.5

De vereniging mag onroerende goederen bezitten en gebruiken indien deze nuttig of nodig
zijn voor het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel. In diezelfde zin mag zij giften en
legaten in ontvangst nemen.
Er is geen termijn gesteld inzake het bestaan en het voortduren der vereniging.
Effectieve leden zijn minimum 5 jaar actief in de vereniging en minstens 18 jaar,
voorgedragen door de raad van bestuur en aangenomen door de Algemene Vergadering.
In clubverband beoefenen zij het waterskiën en nemen deel aan alle andere activiteiten van
de vereniging. Zij hebben stemrecht op de Alg. Vergadering en kunnen verkozen worden tot
bestuurder. Effectieve leden die 3 jaar na elkaar afwezig zijn en niet vertegenwoordigd op de
Algemene Vergadering verliezen hun statuut van effectief lid en worden toetredend lid.
Toetredend lid is elk aangesloten lid. Mag onder alle omstandigheden het waterskiën
beoefenen en mag aanwezig zijn op de Alg. Vergadering doch heeft geen stemrecht.
Ereleden zijn personen die wegens bepaalde verdiensten de titel van erelid toegekend
kregen. Enkel de Alg. Vergadering kan deze titel toekennen.
Steunende leden zijn personen die de vereniging geldelijk steunen. Zij hebben geen
stemrecht.
De lijst der effectieve leden dient neergelegd te worden bij de Griffie der Rechtbank van
koophandel te Antwerpen. Elk jaar wordt deze lijst aangevuld in alfabetische orde met de
wijzigingen die zich aan de ledenlijst hebben voorgedaan.
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e

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur afwijken van deze regel met 2/3 van de stemmen.

ART.6

Om als toetredend lid tot de vereniging te kunnen toetreden dienen de volgende voorwaarden
en formaliteiten vervuld :
- Een schriftelijke aanvraag richten tot het bestuur.
- Aanvaard worden, na onderzoek en beraadslaging door de raad van bestuur
- Het toetredingsformulier invullen en ondertekenen en alzo verklaren dat alle reglementen
en statuten zullen geëerbiedigd worden.
- Het aansluitingsgeld, het lidgeld en eventueel andere kostenbijdragen betalen.

ART.7

De uitsluiting van een effectief lid wordt beslist door de Alg. Vergadering, bij wijze van
stemming, en dit met een meerderheid der 2/3e van de uitgebrachte stemmen. Wat daarbij de
aanwezigheid der leden op de Alg. Vergadering betreft is de gewone meerderheid voldoende.
e
Een toetreden lid kan uitgesloten worden door de raad van bestuur, bij 2/3 meerderheid.
Ieder lid dat zijn bijdragen of lidgelden niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen uit de
vereniging.
De voorlopige schorsing van een lid kan door de raad van bestuur gebruikt worden. Het lid zal
echter de mogelijkheid krijgen zich te verdedigen vooraleer een definitieve straf zal
uitgesproken worden. Enkel het lid zelve kan hier zijn verdediging opnemen.

ART.8

Het eenmalig aansluitingsgeld mag niet meer bedragen dan 10000 euro.
Het jaarlijkse lidgeld niet meer dan 2500 euro
De leden zijn gehouden hun lidgeld tijdig te betalen. De ontslagnemende leden, de uitgesloten
leden alsook de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het
maatschappelijk bezit der vereniging en kunnen de lidgelden en gestorte bijdragen niet
terugvorderen.

ART.9

De Alg. Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter der vereniging of bij diens
ontstentenis door een lid van de Raad Van Bestuur. De voorzitter regelt het ordelijke verloop
van de vergadering. Deze mag alleen beslissen en stemmen over punten vermeld op de
dagorde.
Alle effectieve leden mogen actief deelnemen aan de vergadering op voorwaarde dat zij in
orde zijn met al hun verplichtingen tegenover de vereniging.

ART.10

Iedere Alg. Vergadering moet worden gehouden op de dag, uur en plaats aangeduid in de
oproeping. Alle effectieve leden moeten schriftelijk opgeroepen worden.
Deze moet de dagorde vermelden en moet ondertekend zijn door de voorzitter en de
secretaris. De oproepingsbrief moet minstens 8 dagen voor de datum der vergadering
verzonden of bezorgd worden.

ART.11

Ieder effectief lid mag slechts houder zijn van één geschreven volmacht.

ART.12

Gezien de ongelijkheid van belangen en van de jaarlijkse lidgelden tussen de bootleden en de
andere leden kunnen de leden boottitularissen meerdere stemmen hebben tegenover de nietboottitularissen welke ieder één stem hebben.
Deze verhouding der stemmen wordt bepaald door de raad van bestuur in functie van het
aantal leden in elke categorie.

ART.13

Indien voor een Alg. Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt moet er
een tweede Alg. Vergadering bijeengeroepen worden. Deze vergadering kan geldig beslissen
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wat ook haar aantal aanwezigen is.

ART.14

De door de Alg. Vergadering gekozen bestuursleden verdelen onderling de verschillende
bestuursfuncties.

ART.15

Voor de verkiezing van bestuursleden is er geen bepaald aantal aanwezigen vereist. De
verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid.
De uittreding van bestuurders wordt door de raad van bestuur overeengekomen.

ART.16

Alle mandaten zijn kosteloos. De eventueel gedane kosten dienen voorgelegd te worden aan
de raad van bestuur voor terugbetaling.
De bestuursleden hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid in verband met
verbintenissen van de vereniging.(wet 27 juni 1921 art.14)

ART.17

Één bestuurslid alleen heeft geen macht of bestuursrecht. Enkel bij overtredingen kan een
bestuurder een voorlopige schorsing opleggen.
Het bestuur mag de uitbating van een privé-clubhuis waarnemen.
Zij mogen in dit verband personeel aanwerven en vergoeden. Zij nemen alle nuttige en nodige
maatregelen om de uitbating uit te voeren zoals het hoort.
Het clubhuis is opgericht in de lokalen van de V.Z.W.. Het is niet toegankelijk voor het publiek
en de toegang is strikt gereglementeerd en voorbehouden aan de leden.
Het schenken en verbruiken van dranken is zeker geen doelstelling van de vereniging en
evenmin een reden waarom de leden zich in het clubhuis ontmoeten.
Uitgenodigden zijn toegelaten op voorwaarde dat zij door het uitnodigende lid zelf ingeschreven worden in het daartoe voorziene gastenboek.

ART.18

Alle bestuurders moeten steeds uitgenodigd worden op de bestuursvergadering en de
meerderheid moet aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen. De vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter, bij diens ontstentenis door de oudste aanwezige bestuurder.
Een bestuurder mag niet aan de stemming deelnemen indien hij bij deze een persoonlijk of
tegengesteld belang heeft.

ART.19

Ieder effectief lid kan de verslagen van de vergaderingen inzien op voorafgaandelijk verzoek.
Ook van iedere Alg. Vergadering zal de secretaris een verslag opmaken.
Dit verslag wordt getekend door voorzitter en de secretaris en de leden die erom verzoeken.

ART.20

Een duidelijke boekhouding moet worden bijgehouden. Voor iedere uitgave dient een
gerechtvaardigd stuk bijgevoegd. Cheques mogen niet gebruikt worden. Enkel bank
overschrijvingen zijn toegelaten.

ART.21

In de zin van de wet dienen de rekeningen geen werkelijke balansen te zijn. Zij moeten wel de
"in" en "uit" van de verrichtingen vermelden tijdens het afgelopen jaar.

ART.22

De aangestelde commissarissen zien bij wijze van steekproef de boekhouding na zodat ze
een werkelijke en juiste weergave is van de toestand van de vereniging. Het is in die zin dat
ze een verslag opstellen.

ART.23

Wanneer het bestuursbeleid, de financiële verrichtingen en de jaarrekening alsook het verslag
der commissarissen goedgekeurd zijn door de Alg. Vergadering dient deze ook ontlasting te
geven aan de raad van bestuur.
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ART.24

Het mandaat van een ontslagnemend bestuurslid mag niet verstrijken voor zijn vervanging.
De raad van bestuur kan en mag in de loop van het jaar een lid der vereniging aanduiden om
het mandaat van een bestuurslid te voleinden, indien niet aan de minimum voorwaarden is
voldaan.

ART.25

De herroeping van een bestuurslid dient te worden gepubliceerd in het staatsblad.

ART.26

Leden die daden stellen welke een inbreuk zijn tegen één of meerdere artikels van de
statuten, het huishoudelijk reglement en het vaarreglement of een daad stellen welke nadelig
zou zijn voor de vereniging of welke van aard is de persoonlijke eer of het aanzien of de eer
van andere leden schade berokkenen kunnen uit de vereniging gesloten worden. De
geschillen betreffende de toepassing van deze bepaling worden aan de raad van bestuur die
als scheidsrechter optreedt voorgelegd en die beslist zonder verhaal en zonder in verband
met de procedure, de vormen en termijnen opgelegd aan de rechtbank te moeten volgen.

ART.27

In geval van gerechtelijke geschillen of betwistingen zal de raad van bestuur een jurist
raadplegen en zich eventueel door deze raadsman laten bijstaan.

ART.28

Het initiatief tot vrijwillige ontbinding kan genomen worden door de Alg. Vergadering om welke
reden ook en zonder haar te moeten motiveren op voorwaarde dat de quorums inzake
aanwezigheid der leden en meerderheid der stemmen gerespecteerd worden

Schoten, 4 oktober 2012
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