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PELAGOS  STATUTEN 
 
 
De bestaande statuten worden vervangen door deze nieuwe statuten 
 
 
NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
Art.1. De vereniging draagt de naam " PELAGOS". De vereniging is opgericht onder de 
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Art.2. De zetel van de vereniging is gevestigd te De Wijngaard 27  9910 Aalter, gelegen in 
het Vlaamse Gewest.  Het bestuursorgaan is gemachtigd de zetel te verplaatsen .  
 
Art.3. §1. De vereniging heeft tot doel, belangeloos en met uitsluiting van enig 
winstoogmerk, het bevorderen van de watersport in al haar vormen, in het bijzonder de 
duiksport en het beoefenen van de duik sport van de leden. 
 §2. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen, die het doel kunnen bevorderen 
zoals het organiseren van trainingen in het zwembad, organiseren van clubduiken, zowel 
in binnen- als buitenland en ook het organiseren van clubduikreizen.  
 §3. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, 
enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij 
werd opgericht. Het uitkeren van vermogensvoordelen aan bestuurders, leden, en andere 
personen is verboden, behalve voor het instandhouden van het belangeloos doel.  
 §4. De vereniging is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die zij voor 
het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendoms- of andere zakelijke rechten 
uit te oefenen. 
 
Art.4. De Vereniging is als duiksportclub aangesloten bij de landelijke Vlaamse Vereniging 
voor Watersport. 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
 
LEDEN 
 
Art.5. §1. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. 
 §2. De vereniging telt actieve en toetredende leden. 
 §3. Als actieve leden worden beschouwd, leden die reeds 1 jaar lid zijn van de 
vereniging. 
 
Art.6. §1. Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van het bestuursorgaan. 
 §2. De voorwaarden tot toetreding worden door het bestuursorgaan als volgt 
bepaald: 
  - minimum leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. 

- aanvraag tot toetreding  door het  invullen en ondertekenen van een 
aansluitingsformulier, ingeval van minderjarigheid dient het tevens voor 
goedkeuring mede ondertekend te worden door ouders of voogd;  

- een medisch onderzoek ondergaan volgens de normen  van de federatie;  
  - betalen van het lidgeld bij intreding. 
 §3. Het kandidaat-lid aanvaardt bij toetreding de bepalingen voorzien in de statuten 
en in het huishoudelijk reglement. 
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Art.7. Een jaarlijks lidgeld, maximaal 500 euro, is betaalbaar ieder jaar volgens 
bepalingen in het huishoudelijk reglement. 
 
Art.8. §1. Elk lid kan ten allen tijde mits hij er een maand vooraf kennis van geeft, uit de 
vereniging treden, doch niet voor de opeisbaar geworden bijdragen zijn betaald.  
 §2. Het ontslag wordt aan het bestuursorgaan ter kennis gebracht. 
 §3. De niet betaling van de bijdrage, wordt als ontslagneming aanzien.  
 §4. Het bestuursorgaan kan elk lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan een zware 
overtreding van de statuten, huishoudelijke reglementen of de normen van eer en 
welvoeglijkheid, schorsen tot aan de beslissing van de buitengewone algemene verga-
dering.  
 §5. Een uitsluiting van een lid kan alleen door de buitengewone algemene ver-
gadering worden besloten met twee derde meerderheid der aanwezige en vertegenwoor-
digde stemmen.  
De uitsluiting dient als agendapunt te worden vermeld en desbetreffende persoon wordt 
per aangetekend schrijven opgeroepen. 
 
Art.9. Een uittredend of uitgesloten lid en hun rechtsopvolgers kunnen nooit aanspraak 
maken op het vermogen van de vereniging, noch teruggave van gestorte bijdragen, van 
aanbrengsten of andere prestaties vorderen. 
 
 
 
BESTUUR 
 
Art.10. §1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, van ten minste drie, 
maximum zeven leden, die de volle leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Nieuwe kandidaten 
dienen een actief lid van de club te zijn.  
 §2. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door 
deze afzetbaar. Het mandaat eindigt bovendien ook door overlijden, ontslag of afzetting.  
 §3. Ieder lid dat voldoet aan de voorwaarden kan zich kandidaat stellen. Deze dient, 
ten minste 15 kalenderdagen voor de algemene vergadering, zijn kandidatuur schriftelijk in 
te dienen bij het bestuursorgaan.  
 §4. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Benoeming, ontslag en afzetting 
van een bestuurder worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  
 
Art.11. §1. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Elk jaar wordt 
gerekend van jaarvergadering  tot jaarvergadering. 
 §2. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal 
bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan kan het bestuursorgaan 
een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het 
mandaat van de gecoöpteerd bestuurder wel nog bevestigen.  
 
Art.12. §1. Het bestuursorgaan kan uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester of enige andere functie aanduiden.    
 §2. Het bestuursorgaan vergadert bij mondelinge oproeping van de voorzitter of van 
twee bestuurders. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens 
afwezigheid door achtereenvolgens de ondervoorzitter of de oudst benoemde aanwezige 
bestuurder.  
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§3. Het bestuursorgaan vergadert slechts geldig als ten minste de helft plus één van de 
bestuurders aanwezig zijn. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, bij 
staking van stemmen beslist de stem van de  voorzitter. Indien de vergadering wegens 
afwezigheden niet representatief is wordt ze uitgesteld. In dat geval belegt men een nieu-
we vergadering die binnen de dertig dagen moet plaatshebben en die een geldige eindbe-
sluit kan nemen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-
woordigde bestuurders. 
 §4. Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vervangen, maar 
niemand mag meer dan één volmacht hebben.  
 §5. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat in de volgende 
vergadering wordt goedgekeurd. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de 
voorzitter of door twee bestuurders. 
 
Art.13. §1. Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze 
bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
 §2. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door 
de wet en deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.   
 §3. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en 
beschikking, volgens het WVV. 

§4 Voor alle rechtshandelingen alsook in rechte, wordt de vennootschap geldig 
vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 
Bovendien is zij op geldige wijze vertegenwoordigd en verbonden door bijzondere 
gemachtigden (of gevolmachtigden) binnen de grenzen van hun respectieve opdrachten.  
 §5. Het bestuursorgaan vaardigt de huishoudelijke reglementen uit voorzien in deze 
statuten en alle reglementen die hij nodig oordeelt. 
 
Art.14. §1. De bestuurders nemen, in uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke 
verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 
 §2. Ten aanzien van derden zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk voor 
zover zij binnen de perken van hun bevoegdheid blijven.      
 
 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Art.15. §1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden, en wordt voorgezeten 
door de voorzitter of door de ondervoorzitter van het bestuursorgaan, of door de oudste 
van de aanwezige bestuurders. 
 §2. Enkel de actieve leden beschikken over één stem op de algemene vergadering. 
Een actief lid kan zich echter door een ander actief lid laten vertegenwoordigen. 
Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht. 
 §3. Ouders of voogd van minderjarige leden verklaren zich volledig akkoord met de 
deelname van deze leden aan beraadslagingen en beslissingen van de algemene 
vergadering, door eenvoudige invulling en ondertekening van het aanvraagformulier, 
voorzien in artikel 6 §2. 
 §4. Vertegenwoordiging van een minderjarig actief lid door een ander actief lid mag 
slechts mits schriftelijk akkoord van ouders of voogd. 
 §5. Toetredende leden kunnen enkel advies uitbrengen op de algemene 
vergadering. 
 
  



	

Maatschappelijke	Zetel:			Hoekmeers	1	~	9880	Aalter		
	

Classified 

Art.16. §1. De algemene vergadering is bevoegd voor: 
   a) benoeming en afzetting van bestuurders 
   b) goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. 
    c) statutenwijzigingen. 
   d) vrijwillige ontbinding van de vereniging. 
   e) uitsluiting van leden. 
   f) de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het 
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders 
   g) alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen 
 
Art.17. §1. Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor 
het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en van de begrotingen van het 
volgend jaar. Zij heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorig boekjaar en 
uiterlijk voor het einde van het eerste kwartaal. 
  §2. Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen 
bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.  
Het bestuursorgaan  roept de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na 
het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 
veertigste dag na dit verzoek.        
 §3. De oproepingen worden verstuurd  via e-mail ten laatste vijftien dagen voor de 
vergadering, via het Pelagos-mailadres. 
 §4. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en behelst de agenda. Deze agenda 
wordt bepaald door het bestuursorgaan, maar één twintigste van de actieve leden hebben 
het recht om punten op de agenda te plaatsen indien dit schriftelijk wordt voorgedragen 
aan het bestuursorgaan.  
 §5. De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda. 
 
Art.18. §1. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met 
eenvoudige meerderheid van stemmen welk ook het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden is.  
 
Besluiten in verband met statuutwijzigingen, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding 
kunnen echter slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in het WVV, in 
acht worden genomen.. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter, of de 
stem van diegene die hem vervangt.  
    
Art.19. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende 
vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het verslag wordt ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris.  
Uittreksels van het verslag worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee 
bestuurders. 
 
 
BEGROTINGEN EN REKENINGEN  
 
Art.20. Het boekjaar van de vereniging stemt overeen met het kalenderjaar. 
Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de jaarrekening en de begrotingen op en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 
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ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Art.21. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van 
rechtswege, kan slechts tot ontbinding besloten worden door de buitengewone algemene 
vergadering  overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig deze statuten. 
Het besluit tot ontbinding benoemt tevens één of meer vereffenaars, bij gebreke daarvan 
kan de rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meeste gerede 
belanghebbende. 
 
Art.22In geval van ontbinding zal de bestemming van de activa, na aanzuivering van de 
schulden, besteed worden aan het doel dat het meest overeenkomt met het doel van de 
huidige vereniging, en dit binnen de landelijke federatie "Vlaamse Vereniging voor 
Watersport - Duiken". 
 
 
ALGEMENE BEPALING 
 
Art.23. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden 
verwezen naar het huishoudelijk reglement of blijft het WVV van toepassing. 
 
 


