Liga Oost-Vlaanderen V.S.F.
Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel: Opbrakelsestraat 37, 9660 Brakel
Ondernemingsnummer 4244.99.615
Statuten van de vzw Liga Oost-Vlaanderen V.S.F. (zoals goedgekeurd op de
bijzondere algemene vergadering van 04 december 2017)
Hoofdstuk 1: rechtsvorm, naam, zetel, doel en duur
Art. 1: rechtsvorm, benaming
De vereniging is opgericht als vzw met de naam “Liga Oost-Vlaanderen V.S.F”.
Art. 2: zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9660 Brakel,
Opbrakelsestraat 37 , in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.
Art. 3: doel en activiteiten
De vereniging heeft tot doel de schaaksport in Oost-Vlaanderen in al haar facetten te
bevorderen en kan hiervoor alle wettelijke daden stellen die zij nodig acht. Zij kan
hiervoor alle mogelijke initiatieven ontwikkelen zoals het inrichten van toernooien, het
organiseren van opleidingen voor schakers, bestuurders, schaaktrainers,
wedstrijdleiders en dergelijke. Voor de uitwerking van projecten kan de vereniging in
het kader van haar doelstellingen contacten leggen met andere organisaties die
gelijkaardige doelstellingen nastreven, evenals met alle mogelijke overheden of
overkoepelende organisaties. In het bijzonder zal de vereniging instaan voor het
organiseren van de verschillende Oost-Vlaamse schaakkampioenschappen. De Liga
kan meer in het algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het
doel rechtstreeks of onrechtstreekse bijdragen.
Art. 4:duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden
worden.
Hoofdstuk 2: de leden van de vereniging
Art. 5: stichters
De vereniging werd gesticht op 04 april 1982.
De stichters van de vereniging waren:
- De Simpelaere Freddy, bediende, Belg
- Wauters Guy, bediende, Belg
- Van Emmelo John, bediende, Belg
- Maes Hendrik, bediende, Belg
- Van Theemsche Etienne, leraar, Belg
- Dondelinger Jean-Pierre, bediende, Belg
- Verkouillie Richard, bediende, Belg
- De Backere Jean-Pierre, bediende, Belg
Art. 6: leden
De vereniging bestaat uit effectieve leden (schaakclubs) en toegetreden leden
(schaaksportbeoefenaars). Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten
minste 3 bedragen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht
op de algemene vergadering, komt enkel toe aan de effectieve leden. De effectieve
leden van de vereniging (natuurlijke of rechtspersonen) zijn diegene die vermeld staan
op de ledenlijst die wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. De rechten en
de verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk
reglement. Zijn effectief lid: alle schaakclubs gelegen in het werkgebied van de vzw

en van wie de aansluiting is aanvaard door de algemene vergadering. De woorden “lid”
en “leden” (zonder verdere specificatie) betreffen in de statuten alleen de effectieve
leden. De toegetreden leden worden hierna omschreven als schaaksportbeoefenaars.
Art. 7: toetreding van een nieuw lid
Kandidaat leden, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dienen hun kandidatuur tot
toetreding schriftelijk in te dienen op de maatschappelijke zetel van de vereniging. De
raad van bestuur beslist over de aanvraag. De eerstvolgende algemene vergadering
dient de toetreding te bevestigen.
Art. 7 bis: uittreding van leden
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Leden die wensen uit te treden
dienen dit schriftelijk mede te delen op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Art. 7 ter: uitsluiting van een lid.
De uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden
uitgesproken en enkel indien dit punt expliciet deel uitmaakt van de agenda en met
een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
wordt goedgekeurd.
Art. 8: niet-betaling lidmaatschapsbijdrage
Leden die niet tijdig hun lidmaatschapsbijdrage betalen worden geacht uit de
vereniging te treden.
Art. 9: aanspraken ontslagnemende of uitgesloten leden
Een lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten kan geen aanspraak maken op het
patrimonium van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.
Hoofdstuk 3: De algemene vergadering
Art. 10: samenstelling, bijeenroeping
De algemene vergadering is samengesteld uit de bestuursleden, alle effectieve leden
van de vereniging of hun vertegenwoordigers, en de ereleden.
Zij wordt jaarlijks bijeengeroepen voor de 30ste november, de datum van de algemene
vergadering wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en vindt bij voorkeur plaats
in de maand september of de eerste week van oktober.
Een algemene vergadering wordt eveneens bijeengeroepen indien ten minste één
vijfde van de leden of indien ten minste drie bestuurders dit schriftelijk aanvragen bij
de voorzitter en de secretaris van de Liga. Dit is dan een buitengewone algemene
vergadering.
Art. 11: wijze van bekendmaking
Tenminste twee weken voor de algemene vergadering wordt de uitnodiging met de
vermelding van de dagorde per e-mail of per post verzonden naar de leden.
Art. 12: aanvulling agenda
Leden die een punt op de agenda wensen toe te voegen dienen dit uiterlijk één week
voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken op de maatschappelijke zetel van
de vereniging.
Art. 13: vertegenwoordiging
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
ander lid of toegetreden lid van de vereniging.
De gevolmachtigde kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elke
aangesloten sportbeoefenaar bij een van de effectieve leden handelend buiten elk

mandaat of machtiging, heeft het recht de vergaderingen bij te wonen met
raadgevende stem, op voorwaarde dat hij voluit 18 jaar is.
Art. 14: stemverdeling
Aan elk lid of vertegenwoordiger van een lid wordt op de algemene vergadering 1 stem
per 10 sportbeoefenaars of breuk ervan die zij vertegenwoordigen, toegekend.
Art. 15: wijzigingen dagorde
Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van de verdeelde dagorde,
tenzij met aanvaarding van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Art. 16: bevoegdheden
De algemene vergadering is als enige bevoegd voor:
1.
de goedkeuring van de wijziging van de statuten;
2.
de benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur;
3.
het benoemen en het afzetten van de rekeningtoezichters;
4.
de benoeming van ereleden, op voorstel van de Raad van Bestuur;
5.
het verlenen van de kwijting aan de bestuurders en de
rekeningtoezichter(s);
6.
de goedkeuring van de rekeningen en van de begroting;
6.b.
eventueel de goedkeuring van de begroting van het tweede boekjaar
hier op volgend;
7.
de goedkeuring en de bekrachtiging van de wijziging van het huishoudelijk
reglement;
8.
de aanduiding van een of twee stemopnemers voor de algemene
vergadering;
9.
de uitsluiting van een effectief lid;
10.
de vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor het volgende boekjaar die
de effectieve leden dienen te betalen per schaaksportbeoefenaar die zij
vertegenwoordigen;
11.
het vaststellen van de waarborgen vereist om toegang te krijgen tot het
Recht (Geschillencommissie en Beroepscommissie);
12.
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk;
13.
de ontbinding van de vereniging en de benoeming van de vereffenaars;
14.
alle gevallen waarin onderhavige statuten dit vereisen.
In geval van overmacht zal de Raad van Bestuur handelen naar best vermogen, ten
dienste van de vereniging, en zijn beslissing ter ratificatie voorleggen aan de
eerstvolgende Algemene Vergadering.
Art. 17: quorum en stemming
Tenzij anders bepaald door de wetgever of anders vermeld in de statuten is de
algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden is. De beslissingen worden genomen met een meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet beschouwd als stemmen
van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd, op het moment van de stemming.
Art. 17 bis: quorum en stemming wijziging statuten
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.

De wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een
meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig
kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden.

Art. 18: inzagerecht
De besluiten van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de
maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de leden ter inzage
beschikbaar. Derden kunnen op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de
beslissingen.
Hoofdstuk 4: De raad van bestuur
Art. 19: samenstelling en bevoegdheden
De raad van bestuur bestaat uit minimaal drie personen. De raad van bestuur bestuurt
de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden, die
de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering,
worden toegekend aan de raad van bestuur.
Art. 20: benoeming, functieverdeling
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering
en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. De bestuurders worden benoemd voor een
periode van 3 jaar, maar zijn opnieuw herkiesbaar. De omvang van de
bevoegdheden voor elke bestuurder wordt door de raad van bestuur in gezamenlijk
overleg vastgelegd met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur
rechtstreeks door de algemene vergadering wordt gekozen. De raad van bestuur
kiest verder onder zijn leden ten minste een secretaris en een penningmeester.
Art. 21:vertegenwoordiging
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vastgelegd bij de omschrijving van de omvang van
de bevoegdheden van de bestuurders oefenen deze hun mandaat uit als college en
worden beslissingen van de raad van bestuur genomen bij meerderheid van de
stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Art. 21 bis:
Ten opzichte van derden wordt de vereniging rechtsgeldig gebonden door de
gezamenlijke handtekening van de voorzitter enerzijds en de secretaris of één van de
andere bestuurders anderzijds, zonder dat deze hun macht hoeven te bewijzen.
Art. 21 ter:
Voor het uitvoeren van betalingen en het ontvangen van inkomsten kan de
penningmeester binnen het kader van de begroting autonoom handelen. In geval van
tijdelijke onbeschikbaarheid van de penningmeester kan de raad van bestuur deze
taak onder dezelfde voorwaarden toevertrouwen aan een andere bestuurder totdat
deze taak opnieuw kan uitgevoerd worden door de penningmeester.

Art. 21 quater:
De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn, elk voor zich, bevoegd om de
correspondentie gericht aan de maatschappelijke zetel in ontvangst te nemen.
Art. 22: bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Art. 23: kandidaatstelling
Kandidaat bestuurders, evenals bestuurders wiens mandaat zal eindigen en die zich
opnieuw kandidaat wensen te stellen, dienen uiterlijk 2 weken voor de algemene
vergadering een schriftelijke kandidatuur in te dienen op de maatschappelijke zetel
van de vereniging. De kandidaturen worden vermeld op de uitnodiging voor de
algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de kandidatuur in een
geheime stemming. De kandidaat wordt verkozen indien deze meer dan de helft van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen behaalt.
Art. 24: duur mandaat, vervanging
Tenzij uitdrukkelijk anders beslist door de algemene vergadering, wordt elke
bestuurder benoemd voor een beperkte duur die eindigt op het einde van de algemene
statutaire vergadering van het derde jaar volgend op het jaar van de benoeming.
Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende algemene
vergadering in zijn vervanging voorzien. In de tussentijd kan de raad van bestuur in
zijn midden een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.
Art. 25: ontslag
Het staat een bestuurder vrij om op elk moment zijn mandaat neer te leggen door dit
schriftelijk te melden op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Indien door de
ambtsbeëindiging van een bestuurder het aantal bestuurders kleiner wordt dan het
door de wet of statutair voorgeschreven minimum aantal zal de raad van bestuur
binnen de 6 weken een algemene vergadering beleggen om een nieuwe bestuurder te
benoemen. Een bestuurder die 3 achtereenvolgende vergaderingen niet
verontschuldigd afwezig is wordt geacht ontslag te hebben gegeven.
Art. 26: afzetting
De afzetting van een bestuurder kan enkel door de algemene vergadering worden
uitgesproken indien dit punt deel uitmaakt van de agenda. De beslissing over de
afzetting van een bestuurder wordt genomen in een geheime stemming. De afzetting
gebeurt indien meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
het voorstel tot afzetting steunen.
Art. 27: bekendmaking
De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan, bestemd om in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden opgenomen.
Hoofdstuk 5: De rekeningtoezichter(s)
Art. 28:
De algemene vergadering benoemt een of twee rekeningtoezichter(s) voor de duur
van het lopende boekjaar. Een rekeningtoezichter kan worden vergoed voor zijn
onkosten.
Hoofdstuk 6: De toegetreden leden
Art. 29: definitie

De
vereniging
telt
toegetreden
leden.
Hiermee
zijn
bedoeld:
de
schaaksportbeoefenaars die reglementair zijn aangesloten bij een effectief lid
(schaakclub).
Art. 30: rechten
Toegetreden leden kunnen gebruik maken van de aangeboden faciliteiten van de
vereniging en deelnemen aan de activiteiten die voor hen worden ingericht door de
vereniging of door de overkoepelende organisaties.
Hoofdstuk 7: Andere organen
Art. 31
De vereniging beschikt over twee interne juridische organen: de Commissie voor
Geschillen en de Beroepscommissie. De voorzitter van de Geschillen- en
Beroepscommissie wordt door de voorzitter van de Liga aangeduid uit alle bij de Liga
aangesloten leden die geen deel uitmaken van de raad van bestuur van de Liga; het
staat hem tevens vrij een “gespecialiseerd” lid aan te duiden (bv. een jurist).
De Commissie voor Geschillen behandelt de klachten van de leden
(clubs/sportbeoefenaars) tegen beslissingen van de (een lid/leden van) Raad van
Bestuur; en nog de geschillen tussen twee clubs onderling, tussen de clubs en de
sportbeoefenaars van de Liga, tussen de sportbeoefenaars van de Liga onderling.
De Beroepscommissie behandelt in beroep de beslissingen van de Commissie voor
Geschillen.
De beslissingen van de Beroepscommissie zijn bindend: tegen die beslissingen is geen
verder intern beroep mogelijk.
Beide juridische commissies zijn onafhankelijke organen, ze passen in het bijzonder de
statuten van de Liga Oost-Vlaanderen, de wetten, de decreten en reglementen van de
openbare overheden en de nationale en internationale overkoepelende
schaakorganisaties toe.
Art. 32
De leden van de vereniging en de sportbeoefenaars die zij vertegenwoordigen verbinden
er zich toe slechts in rechte op te treden tegen de vereniging dan na uitputting van de hun
ter beschikking staande interne rechtsmiddelen.
Hoofdstuk 8: Algemene bepalingen
Art. 33: jaarlijkse bijdrage
De effectieve leden betalen een jaarlijkse bijdrage die evenredig is met het aantal
toegetreden leden van het lid. Het bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door de algemene
statutaire vergadering met een maximum van 100 euro per toegetreden lid.
Art. 34: aansprakelijkheid
De vereniging is aansprakelijk voor de fouten die kunnen toegeschreven worden aan haar
bestuurders, hetzij personen of organen, waardoor haar wil wordt uitgevoerd. Door de
bestuurders wordt geen persoonlijke verbintenis aangegaan betreffende de verbintenissen
die de vereniging aangaan. De verantwoordelijkheid van de bestuurders is beperkt tot het
uitvoeren van de hun toevertrouwde taken, volgens de zorgen van een goede huisvader.
Art. 35: begroting en rekeningen
Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus daar opvolgend.
De raad van bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op.

Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting legt de raad van bestuur
verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene
vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichter(s).
Art. 36: Huishoudelijk Reglement
Voor de praktische toepassing van de statuten is het Huishoudelijk Reglement verder van
toepassing.
Hoofdstuk 9: Ontbinding van de vereniging
Art. 37
Ingeval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de bijzondere algemene
vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken een aantal vereffenaars, bepaalt hun
bevoegdheden en beslist over de bestemming van het patrimonium en het actief van de
vereniging na aanzuivering van het passief. Bij voorkeur gaat dit naar een organisatie die
het schaken in het algemeen bevordert en in tweede orde naar een organisatie die het
school- of jeugdschaak bevordert.
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken indien
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van
vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Hoofdstuk 10: Eindbeschikking
Art. 38
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de wet van 2 mei 2002
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen en het Huishoudelijk Reglement, waarvan sprake in artikel
36 van deze statuten, van toepassing, alsook de algemene wettelijke bepalingen. Het
Huishoudelijk Reglement behandelt eveneens de richtlijnen i.v.m. de privacy-wetgeving.
*******************
ONTWERP BUITEN STATUTEN: De vzw Liga Oost-Vlaanderen V.S.F. wordt in rechte en
ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders (artikel 21 bis van de statuten) :
1) de voorzitter, Hans Temmerman en
2) de secretaris, Eddy De Gendt (of één van de andere bestuurders zijnde , Jean-Pierre
Haverbeke, Ward Van Eetvelde, Luc Oosterlinck, Ben Van De Putte).
De ondergetekenden, Temmerman, Hans (voorzitter) en De Gendt, Eddy (secretaris),
handelend als bestuurders van de vzw Schaakliga Oost-Vlaanderen V.S.F., verklaren dat
dit afschrift van de nieuwe statuten volledig en naar waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Brakel, op 11 december 2017
De Voorzitter,

De Secretaris,

Hans Temmerman

Eddy De Gendt

