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Statuten van de vereniging 
zonder winstoogmerk JAWS 

 

Hoofdstuk 1  -  Naam - Zetel - Doel – Duur 
 

Artikel 1. Naam 
De vereniging draagt de naam: JAWS, vereniging zonder winstoogmerk (VZW). 
 
Artikel 2. Zetel 
De vereniging heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. 
Het bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen hetzelfde taalgebied. 
 
Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp 
De VZW JAWS heeft tot belangeloos doel de watersport in het algemeen en de onderwatersport in het bijzonder, in 
alle wateren en onder alle vormen te beoefenen en te bevorderen, zulks in de breedste zin van het woord. 
Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de VZW haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:  
 

• Opleidingen en initiaties in het duiken, het vrijduiken en andere onderwatersporten in het kader van een 
duik en vrijduik school; 

• duik, vrijduik en andere onderwatersport activiteiten; 
• zwembad en open water trainingen, oefeningen en proeven; 
• wedstrijden of competities; 
• reizen en uitstappen om de onderwatersport te beoefenen; 
• theoretische en praktische lessen en vormingen relevant voor de onderwatersport 
• promotie en informatieverspreiding om de VZW en de onderwatersport te bevorderen; 
• alle activiteiten om de werking van de VZW materieel te ondersteunen, zoals het vullen van duikflessen of 

het ter beschikking stellen van duiksportmateriaal, al dan niet tegen betaling. 
• alle nevenactiviteiten om de VZW te ondersteunen, zoals vergaderingen, maaltijden, bijeenkomsten, enz. 

 
Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten 
altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, 
de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in 
strijd met dit verbod is nietig. De vereniging kan voor de uitoefening van haar doel het lidmaatschap opnemen en/of 
het bestuur uitoefenen van andere verenigingen en ondernemingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, voor 
zover die verenigingen of ondernemingen een doel hebben dat verenigbaar is met het hare. 
 
Artikel 4. Duur 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
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Hoofdstuk 2  - Lidmaatschap 
 

Afdeling 1  - Leden en hun rechten 
 

Artikel 5. Soorten leden 
§1. De vereniging heeft enkel actieve leden (hierna ‘leden’). 
§2. Het bestuur houdt een register van de leden bij. Dit register vermeldt minstens de naam, voornaam en 
woonplaats van de leden.  
§3. Het aantal leden is onbeperkt. 
 
Artikel 6. Lidgeld 
§1. De leden betalen jaarlijks een lidgeld. De omvang van dit lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en 
bedraagt maximum 300 euro. 
§2. Het bestuur mag beslissen dat het lidgeld bij beëindiging van het lidmaatschap lopende het werkingsjaar zal 
worden terugbetaald, al dan niet volledig. 
§3. Bij niet-betaling van het jaarlijkse lidgeld vervalt het lidmaatschap van rechtswege. 
 
Artikel 7. Rechten van de leden 
§1. Alle leden genieten alle rechten en plichten die in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) 
van 23 maart 2019 vastgelegd zijn. 
Alle leden aanvaarden de statuten en de reglementen van de VZW JAWS en verbinden zich ertoe deze na te leven.  
§2. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele 
hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij 
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW etc. 
 
 

Afdeling 2  - Voorwaarden van lidmaatschap 
 

Artikel 8. leden 
§1. Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid. De voorwaarden en de formaliteiten betreffende de 
toetreding en uittreding van de leden worden bepaald in het intern reglement van de VZW. 
Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van een kandidaat als lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd 
worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het Bestuur de toelating van een kandidaat–lid weigert, 
kan dit kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na minstens één jaar na de eerste aanvraag. 
§2. Elk lid behoudt zijn lidmaatschap zolang hij ononderbroken zijn lidgeld betaalt, voldoet aan de voorwaarde van 
§1 van dit artikel en niet wordt uitgesloten als lid. 
§3. Een minderjarig persoon (vanaf 14 jaar) kan lid worden voor zover een wettelijk vertegenwoordiger van deze 
minderjarige zijn of haar schriftelijk akkoord heeft gegeven. 
 
 

Afdeling 3  - Uittreding en uitsluiting 
 

Artikel 9. Uittreding 
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan het bestuur ter kennis worden 
gebracht. 
Als door de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de 
ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden. 
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Artikel 10. Uitsluiting 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken, waarbij de 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een gewone statutenwijziging worden gevolgd. De uitsluiting van 
een lid moet bovendien worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet worden gehoord. 
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in 
afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap. 
 
Artikel 11. Geen recht op teruggave of vergoeding 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte 
bijdragen vorderen. 
 
 

Hoofdstuk 3  - Algemene vergadering 
 

Afdeling 1  - Samenstelling en bevoegdheden 
 

Artikel 12. Samenstelling en benaming 
De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
bestuur, en in diens afwezigheid door de ondervoorzitter en in diens afwezigheid door het oudst aanwezige lid van 
het bestuur. 
Als de Algemene Vergadering samenkomt ter goedkeuring van de jaarrekening, de begroting en het geven van 
kwijting aan bestuurders, desgevallend commissarissen, dan is er sprake van een gewone algemene vergadering. 
Als de Algemene Vergadering samenkomt om te beslissen over een statutenwijziging, dan spreek men over een 
buitengewone algemene vergadering. 
 
Artikel 13. Exclusieve bevoegdheden 
Voor de volgende aangelegenheden is een besluit van de Algemene Vergadering vereist: 

1. Het wijzigen van de statuten; 
2. Het benoemen en afzetten van de bestuurders; 
3. Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; 
4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de 

verenigingsvordering tegen de bestuurders;  
5. Het ontbinden van de vereniging; 
6. Het uitsluiten van een lid; 
7. Het omzetten van de VZW in een iVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming 

of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
8. Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen. 
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Afdeling 2  - Modaliteiten van bijeenroeping 
 

Artikel 14. Bijeenroeping 
§1. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks 
vereist, of als 1/5de van de leden van de Algemene Vergadering of drie leden van het bestuur daarom verzoeken. 
§2. Een algemene vergadering moet binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar worden bijeengeroepen 
voor minstens de volgende aangelegenheden: 

1°  het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en het verlenen van kwijting aan het 
uittredende bestuur bij afzonderlijke stemming; 

2°  het goedkeuren van de begroting voor het volgende boekjaar; 
4° het benoemen of herbenoemen van bestuursleden. 

 
Artikel 15. Wijze van oproeping 
§1. Het bestuur brengt de oproeping minstens vijftien dagen voor de vergadering ter kennis aan alle leden per 
(elektronische) post. De kennisgeving vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en bevat de agenda.  
§2. Het bestuur stelt de agenda op. Elk onderwerp dat schriftelijk door minstens één twintigste van de leden wordt 
aangebracht bij het bestuur, wordt evenzeer op de agenda geplaatst.  
§3. Als een fysieke algemene vergadering onmogelijk of onwenselijk is, kan het Bestuur opteren voor een video- of 
telefoonconferentie of een ander communicatiemiddel. In dit geval wordt de wijze van deelneming duidelijk 
vermeld in de uitnodiging. 
 

Afdeling 3  - Beraadslaging 
 

Artikel 16. Vertegenwoordiging 
Elk lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door middel van een 
schriftelijke volmacht, die uiterlijk bij aanvang van de algemene vergadering ter kennis wordt gebracht van dit lid en 
van de secretaris van de algemene vergadering. Elk lid kan maximum 3 volmachten dragen. 
 
Artikel 17. Meerderheid 
§1. Met uitzondering van de door de wet en door de statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij 
gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  
§2. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de algemene vergadering de doorslag, met 
uitzondering voor wat betreft het goedkeuren van de jaarrekeningen. Indien er in dit laatste geval staking van 
stemmen is, worden de rekeningen niet goedgekeurd. 
 
Artikel 18. Wijziging van de statuten 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping is vermeld en indien 
twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
De statutenwijziging moet worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het belangeloos doel van de 
vereniging, dan kan zij enkel worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Onthoudingen worden in elk geval noch in de teller noch in de noemer meegerekend. 
Wordt het quorum niet bereikt, dan kan ten vroegste zestien dagen na de eerste vergadering een tweede algemene 
vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
 
Artikel 19. Notulen 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden bijgehouden door de vereniging. 
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Hoofdstuk 4  - Bestuursorgaan 
 

Afdeling 1  - Samenstelling 
 

Artikel 20. Samenstelling van het bestuursorgaan (‘het bestuur’)  
Het aantal leden van het bestuur is vastgesteld op minimum drie leden, al dan niet leden van de VZW. 
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 4 jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar. 
 
 
Artikel 21. Ontslag en coöptatie van bestuursleden 
§1. Ieder lid van het bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het 
bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat 
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.  
§2. Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 
§3. Het bestuur heeft het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering 
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, zo niet eindigt dit na afloop van deze algemene 
vergadering. 
 
 
Artikel 22. Taken van het bestuur 
Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze drie functies 
zijn niet onderling cumuleerbaar. Op elk moment moet buiten de penningmeester minstens één andere bestuurder 
toegang hebben tot de rekeningen van de vereniging. 
Andere bestuurdersfuncties kunnen eveneens verdeeld worden, al dan niet als cumulfunctie. 
De Algemene Vergadering kan een of meerdere duikschoolleiders benoemen die eveneens in het Bestuur zetelen. 
Om in de functie van duikschoolleider te worden benoemd moet men in het bezit zijn van een BEFOS 
instructeursbrevet. 
Enkel de duikschoolleiders worden binnen het Bestuur door de Algemene Vergadering specifiek in hun functie 
benoemd. 
De duikschoolleiders leiden de Duikcommissies. Deze zijn als enige verantwoordelijk voor de goede werking van de 
duikscholen en zijn de enige autoriteit binnen de VZW inzake duikonderricht. Alle leden van de VZW in het bezit van 
een BEFOS initiator- of instructeursbrevet vormen samen de Duikcommissie voor hun respectievelijke sporttak. 
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun 
bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed. 
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Afdeling 2  - Bevoegdheid en werking 
 

Artikel 23. Bevoegdheden 
§1. Het bestuur bestuurt de vereniging. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van diegene 
die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. 
§2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging,  
§3. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuur bereidt de rekeningen en 
begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan 
steeds onder haar leden één of meerdere controleurs benoemen om de rekeningen na te kijken en hierover te 
rapporteren aan de Algemene Vergadering. 
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het 
dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. 
 
Artikel 24. Intern reglement 
Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen. 
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van 
het WVV. 
Het oude intern reglement is op datum van publicatie niet meer volledig en wordt vervangen door een nieuwe 
versie. 
 

Afdeling 3  - Bijeenroeping en wijze van beraadslaging 
 

Artikel 25. Bijeenroeping 
Het bestuur wordt bijeengeroepen door haar voorzitter of door twee bestuurders, telkens als het doel of het belang 
van de vereniging zulks vereist. 
 
Artikel 26. Beraadslaging 
§1. De beraadslagingen van het bestuur zijn collegiaal. Bij staking van stemming is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste 3/5 van de bestuurders 
aanwezig is op de vergadering. 
De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige 
bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, 
doorslaggevende stem. 
§2. Alle besluiten van het bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit 
houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond fysiek, per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander 
communicatiemiddel. 
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Artikel 27. Belangenconflictregeling 
§1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke of morele aard 
heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat het 
bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden 
opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuur die de beslissing moet nemen. De bestuurder met het 
tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over 
de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 
§2. Het is het bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.  
§3. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuur ze 
uitvoeren.  
 
Artikel 28. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur 
De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en 
hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de 
ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken 
moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, 
dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 
 
 

Afdeling 4  - Externe vertegenwoordiging 
 

Artikel 29. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
De vereniging wordt rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk moeten 
tekenen. Zij moeten van geen volmacht doen blijken. Indien de verbintenis het bedrag van 500 euro niet te boven 
gaat, dan volstaat de handtekening van één bestuurder. 
Het bestuur vertegenwoordigt de VZW bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen 
stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij de aan- of verkoop van onroerende 
goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek.  
 
Artikel 30. Vermelding hoedanigheid 
In alle akten die de vereniging verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de 
vereniging vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid deze optreedt. 
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Hoofdstuk 5  - Ontbinding en vereffening 
 

 
Artikel 31. Beslissing tot ontbinding 
§1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering waarbij de 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor de wijziging van het belangeloos doel worden gevolgd. 
§2. In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt 
tevens hun bevoegdheid en vereffeningsvoorwaarden. 
 
Artikel 32. Aanwending activa 
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met 
een gelijkaardig doel, die wordt gekozen door de Algemene Vergadering met twee derde van de uitgebrachte 
stemmen, of bij gebrek aan de federatie ‘Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en- sport’ VZW (kbo nr. 
418.461.463), afgekort NELOS VZW. 
 
Artikel 33. Slot 
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten or het intern reglement van VZW JAWS, zijn de 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) 
uitvoeringsbesluiten van toepassing. 
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