STATUTEN
VZW JAWS

HOOFDSTUK I : Benaming – zetel – doel – duur
Art. 1 : De vereniging heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Zij draagt de
benaming “JAWS”. De uitdrukking vereniging zonder winstoogmerk kan afgekort worden tot
VZW.
Art. 2 : De vereniging is gevestigd te 3800 Sint-Truiden (Brustem), Tomstraat 27 en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. De zetel zal bij beslissing van de
Algemene Vergadering kunnen verplaatst worden naar een andere locatie. Bij elke
verandering van het adres van de zetel zullen de nodige openbaarmakingformaliteiten
gebeuren door publicatie in het Belgisch Staatsblad en neerlegging ter griffie bij de
Rechtbank van Koophandel.
Art. 3 : De vereniging heeft tot 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. In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische
activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan
het hoofddoel.
Art. 4 : De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : Leden
Art. 5 : De stichtende leden zijn zij, die vermeld worden in de oprichtingsakte, gepubliceerd
in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 10 februari 1994 onder het nr. 2280.
Art. 6 : De vereniging bestaat uit ereleden en leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet
minimum 5 bedragen.
De voorwaarden en de formaliteiten betreffende de toetreding en uittreding van de leden en de
ereleden worden bepaald in het reglement van inwendige orde van de VZW Jaws.
Alle leden aanvaarden de statuten en de reglementen van de vereniging en verbinden zich
ertoe deze na te leven.
Art. 7 : De leden betalen een jaarlijkse bedrage, waarvan het bedrag bepaald wordt door de
Raad van Bestuur. De bijdrage mag nooit meer bedragen dan € 250.
Aan de ereleden wordt een financiële bijdrage gevraagd, die zal bepaald worden door de Raad
van Bestuur.
HOOFDSTUK III : Algemene Vergadering
Art. 8 : Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:
8.1. de wijziging van de statuten en het reglement van inwendige orde;
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8.2. de benoeming en afzetting van bestuurders;
8.3. de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
8.4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
8.5. de goedkeuring van de begroting en de rekening;
8.6. de ontbinding van de vereniging;
8.7. de uitsluiting van een lid;
8.8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
8.9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Art. 9 :
9.1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de
gevallen bepaald bij wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.
9.2. De jaarvergadering wordt gehouden in de maand januari op plaats, datum en uur door de
Raad van Bestuur bepaald.
9.3. Alle leden worden ten minste 8 dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk
opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk voorstel ondertekend door ten
minste 1/20 van de leden wordt op de agenda gebracht. Ook op de Algemene Vergadering
zelf kunnen agendapunten worden toegevoegd.
9.4. De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
ander lid, mits een schriftelijke volmacht. Elk lid kan maximum over één volmacht
beschikken.
9.5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die hem vertegenwoordigt,
doorslaggevend.
9.6. Bij het nemen van besluiten mag de Algemene Vergadering van de agenda afwijken.

Art. 10 :
Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid beschikt over één stem.
Art. 11 :
De beslissingen van de Algemene Vergaderingen moeten uiterlijk 30 dagen voor de volgende
Algemene Vergadering aan de leden worden bezorgd en worden vastgelegd in het
notulenboek, getekend door de voorzitter en de secretaris, en bewaard op de zetel van de
vereniging waar alle belanghebbenden er kennis van kunnen nemen, mits schriftelijke
aanvraag tot inzage aan de voorzitter minstens 8 kalenderdagen voordien.

HOOFDSTUK IV : Raad van Bestuur
Art. 12 :
12.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste 3 en maximum 10 personen: voorzitter,
ondervoorzitter,
secretaris,
ledensecretaris,
penningmeester,
materiaalmeester,
reisverantwoordelijke, feestverantwoordelijke en duikverantwoordelijke.
12.2. De bestuurders worden aangeduid voor een periode van 4 jaar door de Algemene
Vergadering, die hiertoe bijeengeroepen wordt in januari. Uitzondering hierop vormt de
bestuurder van rechtswege: de duikverantwoordelijke.
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12.3. Het mandaat van de bestuurders gaat in op 1 februari na de Algemene Vergadering
waarop ze verkozen worden.
12.4. Per jaar wordt via een beurtrol 2 bestuurdersfuncties opengesteld, met uitzondering van
de bestuurderfunctie van rechtswege. De beurtrol wordt bepaald in het intern reglement.
12.5. De voorzitter van de duikcommissie, die tevens een instructeur Nelos-Befos moet zijn,
maakt van rechtswege deel maakt uit van de Raad van Bestuur als duikverantwoordelijke.
12.4. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar, met uitzondering van de
duikverantwoordelijke die van rechtswege deel uitmaakt van de Raad van Bestuur.
12.5. De verkozen Raad van Bestuur kan bijkomende adviseurs coöpteren die de vergadering
van de Raad van Bestuur kunnen bijwonen voor het geven van advies. Deze adviseurs
bezitten geen stemrecht. Er wordt kennis gegeven aan de Algemene Vergadering van hun
aanduiding.
12.6. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
12.7. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten
rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de Algemene
Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur. De Raad kan alle huishoudelijke
reglementen uitvaardigen die zij nodig acht om een goede gang van zaken in de vereniging te
bevorderen.
12.8. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden van de vereniging en
bepaalt hun bezoldiging en bevoegdheden.
12.9. Voor alle rechtshandelingen is een beslissing van de Raad van Bestuur nodig en de
handtekening van 3 bestuurders om de vereniging te binden ten opzichte van derden. De Raad
van Bestuur kan beslissen dat bepaalde rechtshandelingen, organisatie van activiteiten of
transacties worden overgedragen aan één of meerdere bestuurders en/of volmachthouders. De
Raad van Bestuur bepaalt de omvang van hun bevoegdheden en de voorwaarden, ook inzake
de benodigde handtekeningen. Volmachthouders kunnen leden zijn of derden. Overdracht van
bevoegdheden aan derden is enkel mogelijk voor welomschreven specifieke taken en
voorzover deze taak in de tijd beperkt is.
12.10. De Raad van Bestuur kan bevoegdheid om de vereniging te vertegenwoordigen voor
bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de
bestuurders of een persoon die geen lid is van de vereniging.
Art. 13 :
13.1. De Raad van Bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij
wet of statuten, wanneer het belang van de vereniging het vereist, of wanneer 2 bestuurders
erom verzoeken.
13.2. De Raad van Bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar op plaats, datum en uur
bepaald door de voorzitter.
13.3. De bestuurders worden ten minste 8 kalenderdagen voor de Raad van Bestuur
bijeengeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
13.4. Iedere bestuurder kan zich op de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een
andere bestuurder, mits een schriftelijke volmacht.
13.5. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten nemen, indien
de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve indien de wet of de
statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die
hem vertegenwoordigt, doorslaggevend.
13.6. Elke bestuurder heeft één stem en kan over maximum één volmacht beschikken. De
adviseur heeft geen stemrecht.
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13.7. De beslissingen van de Raad van Bestuur moeten uiterlijk 8 kalenderdagen voor de
volgende Raad van Bestuur aan de bestuurders worden bezorgd en worden vastgelegd in een
notulenboek, getekend door de voorzitter en de secretaris, en bewaard op de zetel van de
vereniging waar belanghebbenden er inzage van kunnen nemen, mits schriftelijke aanvraag
tot inzage aan de voorzitter minstens 8 kalenderdagen voordien.

Art. 14 :
14.1. De leden van de Raad van Bestuur kunnen ten alle tijde worden geschorst door de
Algemene Vergadering indien zij hun taak niet naar behoren vervullen.
14.2. Bij voortijdige beëindiging van hun mandaat of bij schorsing van een bestuurder, kan de
Raad van Bestuur een voorlopige vervanger aanstellen, waarvan de benoeming definitief kan
worden door een beslissing op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
14.3. Ontslag als lid van de Raad van Bestuur moet schriftelijk aan de voorzitter en de
secretaris worden gemeld.
Art. 15 : Er is een duikcommissie die als enige verantwoordelijk is voor de goede werking
van de duikschool en de enige autoriteit is binnen de vereniging betreffende duikonderricht.
De voorzitter van deze duikcommissie is een Nelos-instructeur die wordt aangeduid door de
meerderheid van de leden van de duikcommissie. Zijn aanstelling kan beëindigd worden door
de duikcommissie of de Raad van Bestuur bij wanbeheer of fouten. De voorzitter van de
duikcommissie maakt in deze hoedanigheid automatisch deel uit van de Raad van Bestuur.
Deze functie is niet verkiesbaar zoals de andere functies van de Raad van Bestuur. De Raad
van Bestuur evalueert de werking van deze duikcommissie.
Art. 16 : De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke
verplichting aan wat de verbintenissen van de vereniging betreft. De vereniging is
aansprakelijk voor de fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of de
organen waardoor zij handelt.
Art. 17 : De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen wordt aan twee commissarissen, “toezichthouders rekeningen”,
opgedragen. De commissarissen worden aangeduid door de Algemene Vergadering voor één
werkingsjaar.
HOOFDSTUK V : BEGROTINGEN – REKENINGEN
Art. 18 :
19.1. Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van elk jaar.
19.2. Ieder jaar en ten laatste binnen de 2 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar
legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van
het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
19.3. Binnen de 30 dagen na goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering dient de
jaarrekening te worden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
HOOFDSTUK VI : ONTBINDING – VEREFFENING
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Art. 19 : De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden geregeld door de wet
van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
Art. 20 : Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Algemene Vergadering
vereffenaars benoemen, hun macht bepalen en beslissen over de aanwending van de goederen
en waarden van de ontbonden vereniging, zuivering van de passiva, door aan deze goederen
een waarde en bestemming te geven die zo dicht mogelijk verband houden met het doel
waarmee de vereniging werd opgericht.
Art. 22 : Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten, wordt uitdrukkelijk verwezen naar
de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de 2 mei 2002 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
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