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SPORTPROM SCHOTEN 

Vereniging Zonder Winstoogmerk 

 

HOOFDSTUK I: naam, zetel, doel, duur 

 

Artikel 1.  Naam 

De vereniging draagt de naam “SportPROM Schoten” en is een gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (PEVA) zoals bedoeld in artikel 226 en 
artikelen 245-247 van het Gemeentedecreet. 

Artikel 2.  Zetel 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Schoten, Verbertstraat 3, gevestigd in 
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De administratieve zetel wordt bepaald p/a 
gemeentelijke sportdienst Schoten. 

Artikel 3. Doel 

De vereniging heeft tot doel een sportbeleid te ondersteunen om zoveel mogelijk mensen zo 
regelmatig mogelijk te laten sporten, in zo goed mogelijke, kwaliteitsvolle omstandigheden. Voor 
het realiseren van deze doelstelling mag de vereniging alle initiatieven nemen van welke sociale, 
culturele, sportieve en economische aard ook, in de ruimste betekenis genomen, die daarvoor 
rechtstreeks of onrechtstreeks de nodige middelen verschaffen. 

De vereniging is dus belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van 
gemeentelijk belang, met name het stimuleren van de sportbeoefening voor alle Schotense 
bevolkingsgroepen door het faciliteren en coördineren van sportactiviteiten. De vereniging is 
hiertoe gemachtigd door de gemeente overeenkomstig artikel 245 van het Gemeentedecreet en 
onder de voorwaarden van het Gemeentedecreet, zoals verder uitgewerkt in deze statuten. 

De vereniging realiseert haar doel in overleg met de gemeente Schoten. Hiertoe sluit de vereniging 
een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeente Schoten voor een periode die uiterlijk twaalf 
maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt. Als binnen die periode geen 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst 
verlengd tot een nieuwe overeenkomst in werking treedt. 

Artikel 4.  Duur 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden. 

 

HOOFDSTUK II: Leden 

 

Artikel 5.  Samenstelling 

De vereniging telt ten minste drie leden. 

Overeenkomstig artikel 246 §2 van het Gemeentedecreet worden de vertegenwoordigers van de 
gemeente in de Algemene Vergadering door de Gemeenteraad uit zijn leden verkozen. De 
gemeente beschikt bovendien overeenkomstig artikel 246 §1 van het Gemeentedecreet over de 
meerderheid van de stemmen in de Algemene vergadering. De vertegenwoordigers van de 
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad. 
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De vereniging is samengesteld uit volgende leden:   

1. De Gemeente, vertegenwoordigd door het aantal gemeenteraadsleden per politieke fractie 
dat gelijk is aan één per begonnen schijf van vijf fractieleden.  

De vertegenwoordigers van de gemeente beschikken steeds over de meerderheid van stemmen in 
de Algemene Vergadering. Zij handelen overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad. 

De Gemeenteraad en de vertegenwoordigers van de gemeente in de Algemene Vergadering kunnen 
te allen tijde beslissen om respectievelijk de aanwijzingen en voordrachten te herroepen. De 
betrokken vertegenwoordigers zijn door die herroeping van rechtswege ontslagnemend en dienen 
vervangen te worden. 

2. De overige leden betreffen de sportclubs, zoals die afgevaardigd worden door de Raad van 
Bestuur van de gemeentelijke Sportraad. 

Het aantal leden van deze tweede categorie wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de 
Sportraad. 

Alleen deze leden genieten van de rechten die door de wet en deze statuten aan het lidmaatschap 
voorbehouden zijn. 

 

Artikel 6.  Duur lidmaatschap 

§ 1 De duur van het lidmaatschap is bepaald op zes jaar, doch is vernieuwbaar. 

§ 2 De hoedanigheid van lid wordt verloren: 

a. wanneer het lid geen deel meer uitmaakt van de instantie die hij vertegenwoordigt; 
b. door ontslagname van het lid, schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter; 
c. door overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
d. door uitsluiting die geschiedt onder de voorwaarden bepaald door artikel 12 van de vzw-Wet.  
 
De vertegenwoordigers van de gemeente zijn van rechtswege ontslagnemend bij het verlies van 

die hoedanigheid. Zij blijven in functie tot de gemeenteraad rechtmatig in hun vervanging heeft 
voorzien. De vertegenwoordigers van de gemeente en de leden voorgedragen door de fracties zijn 
van rechtswege ontslagnemend door de vernieuwing van de gemeenteraad. In dit geval blijven zij 
in functie totdat rechtsgeldig tot hersamenstelling van de algemene vergadering is overgegaan.  

 
§ 3 In geval van ontslag dient de instantie waarvan het lid deel uitmaakt een nieuw lid voor te 

dragen.  
 
§ 4 Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen vermeld onder § 2, 

wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien. 
 
§ 5 Noch degene die, om het even welke reden, zijn hoedanigheid van stemgerechtigd lid van 

de vereniging verliest, noch zijn erfgenamen, kunnen aanspraak maken op het vermogen van de 
vereniging of terugbetaling eisen van de eventueel overgemaakte bijdragen. 
 

 

HOOFDSTUK III: Algemene Vergadering 

 

Artikel 7.  Samenstelling  
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De algemene vergadering is samengesteld volgens artikel 246 van het Gemeentedecreet.  De 
vertegenwoordigers van de gemeente beschikken steeds over de meerderheid van stemmen in de 
Algemene Vergadering. Zij handelen overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad. 

De raad van bestuur en de algemene vergadering kunnen deskundigen zonder stemrecht met louter 
raadgevende stem uitnodigen voor de vergaderingen van de statutaire organen. 

De vertegenwoordigers van de gemeente in de Algemene Vergadering kunnen hun volmacht enkel 
geven aan andere vertegenwoordigers in dezelfde hoedanigheid als vertegenwoordigers van de 
gemeente. 

De vertegenwoordigers van de sportclubs in de Algemene Vergadering kunnen hun volmacht enkel 
geven aan andere vertegenwoordigers in dezelfde hoedanigheid als vertegenwoordigers van de 
sportclubs. 

De personen die een ambt of een functie bekleden zoals vermeld in artikel 229 van het 
Gemeentedecreet, kunnen niet voorgedragen of aangewezen worden als vertegenwoordiger of 
bestuurder in de vereniging. 

 

Artikel 8.  Bevoegdheden 

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De bevoegdheden van de 
Algemene Vergadering zijn: 

- de wijziging van statuten 

- de benoeming en afzetting van bestuurders 

- de benoeming en afzetting van de commissarissen en het in voorkomend geval bepalen 
van hun vergoeding, 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening 

- de ontbinding van de vereniging 

- de aanvaarding of uitsluiting van een actief of toetredend lid 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

- al de andere gevallen waarvoor de statuten dat vereisen. 

 

Artikel 9 Stemrecht en Agenda 

De gemeente heeft steeds de meerderheid van de stemmen. 

De gemeente stemt nooit geheim. Als er gestemd moet worden over personen of functies, of op 
verzoek van minstens één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming 
geheim en schriftelijk - behalve voor de gemeente. In de andere gevallen is de stemming publiek. 

De agenda van de Algemene Vergadering wordt ter kennis gegeven aan de Gemeenteraad binnen 
een tijdsbestek dat garanties biedt dat: 

- de Gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van de vooropgestelde agendapunten 

 
én 

 



 

AV SportPROM Schoten vzw 20140526 – Gemeenteraad 20140626  
Vlaams Agentschap Binnenlandsbestuur 20141028 
 
 

4 

- de Gemeenteraad voldoende tijd heeft gekregen om zich te kunnen uitspreken over de 
agendapunten van de eerstvolgende Algemene Vergadering. 
Deze bepaling geldt onverminderd de door de VZW-wetgeving voorziene 
minimumtermijn van 8 dagen waarbinnen alle leden van de Algemene Vergadering van 
tevoren worden opgeroepen voor de Algemene Vergadering. De agenda wordt bij de 
oproepingsbrief gevoegd. 

 

Hoofdstuk IV: Raad van Bestuur 

 

Artikel 10.  Samenstelling 

De Raad van Bestuur wordt samengesteld zoals bepaald in de artikelen 246 van het 
Gemeentedecreet. 

Er is geen beperking van het aantal leden van de Raad van Bestuur.  

Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met volgende bepalingen: 

1. Het aantal leden van de Raad van Bestuur is kleiner dan het aantal leden van de algemene 
vergadering. 

2. De gemeente draagt steeds een meerderheid voor van de leden van de Raad van Bestuur. 
Elke fractie in de Gemeenteraad duidt minstens één lid van de Raad van Bestuur aan, waardoor 
gewaarborgd wordt dat elke fractie vertegenwoordigd is.  

De overige leden van de Raad van Bestuur, worden aangeduid door de Raad van Bestuur van de 
gemeentelijke Sportraad. Het aantal leden vanuit de gemeentelijke Sportraad zal steeds minstens 1 
minder bedragen dan het aantal vertegenwoordigers van de gemeente in de Raad van Bestuur van 
de vereniging. 

Ten hoogste twee derde van de leden, voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde geslacht. 

Ten hoogste twee derde van de leden, voorgedragen door de Raad van Bestuur van de 
gemeentelijke Sportraad is van hetzelfde geslacht. 

De vertegenwoordigers van de gemeente in de organen of de leden die deelnemen op grond van 
hun hoedanigheid van gemeentelijk vertegenwoordiger, zijn van rechtswege ontslagnemend bij het 
verlies van die hoedanigheid. 

De vertegenwoordigers van de gemeente in de Raad van Bestuur kunnen hun volmacht enkel 
geven aan andere vertegenwoordigers in dezelfde hoedanigheid als vertegenwoordigers van de 
gemeente. 

Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur is hernieuwbaar. De leden van de Raad van Bestuur 
kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur overgegaan. In dat geval 
blijven de leden van de Raad van Bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun 
vervanging is overgegaan. 

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente. 

 

Artikel 11.  Duur lidmaatschap 
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§ 1 Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur loopt over zes jaar, doch is vernieuwbaar. de 
mandaten lopen tot de nieuw samengestelde algemene vergadering die in de loop van de eerste drie 
maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt.  

§ 2 Een lid van de Raad van Bestuur verliest zijn hoedanigheid onder dezelfde voorwaarden als 
deze vermeld onder artikel 6, § 2 voor de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. 

 

Artikel 12.   Bezoldiging 

De leden van de Raad van Bestuur genieten geen enkele bezoldiging. 

 

Artikel 13.  Bestuursfuncties 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die steeds deel uitmaakt van het 
Schepencollege, een ondervoorzitter die steeds deel uitmaakt van één van de sportclubs en een 
secretaris. De taak van penningmeester zal uitgevoerd worden door de sportgekwalificeerde 
ambtenaar van de gemeente.  

 

Hoofdstuk V: Toepassing van de statuten 

 

Artikel 14.  Aanvaarding statuten 

Door het aanvaarden van deze statuten verbinden de leden zich tot de naleving ervan. 

 

Artikel 15.  Huishoudelijk reglement 

Voor de dagelijkse werking kan de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement opstellen. 

 

Artikel 16.  Algemeen 

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, geldt de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd. 

 

Einde der statuten 

 

 

 


