GECOORDINEERDE TEKST NIEUWE STATUTEN 2015

STATUTEN

Naam
Artikel 1 : De vereniging draagt de naam:”International Taekwon-do Federation Vlaanderen en
Verrenigingen ”, afgekort:”ITF-VL”
Al de akten , facturen, aankondigingen en andere stukken , uitgaande van de vereniging, zullen
één van deze benamingen vermelden, met onmiddellijk daarvoor of daarna de uitdrukking “vzw.”
Zetel
Artikel 2 : De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren, Hillarestraat 236,
gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE . Hij kan verplaatst worden naar iedere plaats bij
beslissing door de Algemene Vergadering.

Doel
Artikel 3 : Het doel van de vereniging is onderricht te geven in Taekwon-Do , ontwikkeld door
Gen. Choi Hong Hi , met inbegrip van alle activiteiten die daarmee verband kunnen houden, zoals
het promoveren, uitbouwen, en aanleren van deze sport en dit zonder winstgevend doel.
De vereniging is bevoegd voor alle roerende en onroerende goederen die zij voor het
verwezenlijken van haar doel nodig heeft, om eigendoms- of andere zakelijke rechten uit te
oefenen.
Aan de federatie wordt alle politieke of godsdienstige bedrijvigheid verboden, alsook alle
onderscheid van godsdienst, ras, nationaliteit, geslacht en politieke of filosofische opvattingen.
Om het doel van de vzw te wijzigen is vier vijfden stemquorum van de leden vereist .

Duur
Artikel 4 : De federatie is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op ieder ogenblik ontbonden
worden door de Algemene Vergadering. De ontbinding wordt geregeld zoals voorzien in de wet
van 02 mei 2002 op de “vereniging zonder winstoogmerk ” (hierna “vzw-wetgeving” genoemd).

Leden
Artikel 5 : De vzw ITF-VL bestaat uit:
a. Stemgerechtigde leden (clubverantwoordelijke , verkozen bestuursleden en verantwoordelijken
aangesteld door de Raad van Bestuur ). Zij maken de Algemene Vergadering uit .
b. Toegetreden leden. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage aan de federatie. Zij ontvangen hiervoor
een lidmaatschapsboekje en zijn verzekerd voor sportongevallen. Zij zijn niet stemgerechtigd
doch kunnen zich steeds schriftelijk melden ter behandeling van problemen, voorstellen en
dergelijke, bij de zetel van de Raad van Bestuur. Zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten,
stages en kampioenschappen georganiseerd door de federatie .
Zij verbinden er zich toe zich te gedragen volgens de statuten en het reglement inwendige orde.

De jaarlijkse Algemene Vergadering beslist over iedere toetredingsaanvraag van een club De
toetredingsaanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan de zetel van de raad van bestuur, ter
attentie van de secretaris.
De leden kunnen ontslag nemen via aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de Raad van
Bestuur ter attentie van de secretaris. Elk lid dat de door hem verschuldigde bedragen niet betaalt,
wordt als ontslagnemend beschouwd. Het ontslag wordt van kracht vanaf de datum van de
beslissing.
Artikel 6 : De leden/clubs kunnen onderworpen worden aan de betaling van een jaarlijkse
bijdrage waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering. Dit bedrag mag niet
hoger zijn dan 250 Euro.
De Algemene Vergadering bepaalt het bedrag van de vergunning.
De lesgevers zijn tevens verplicht de verplichte bijdrage, voorzien door het wereldverband, te
betalen, via de penningmeester van de federatie .
De rekeningen worden op 31 december van elk jaar afgesloten en het dienstjaar is zo afgesloten.
De Raad van Bestuur maakt de rekening van de ontvangsten en uitgaven op en legt ze aan de
jaarlijkse Algemene Vergadering voor, samen met de begroting van het volgende dienstjaar. De
goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als ontlasting voor de Raad
van Bestuur en de verificateur van de rekeningen. De rekeningen kunnen worden nagezien door
tenminste één verificateur van de rekeningen, die jaarlijks door de algemene vergadering gekozen
wordt en die gelast is verslag te doen over de uitvoering van zijn opdracht aan de vergadering.
De leden van de raad van bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende de
verbintenissen van de vzw. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering
van hun mandaat en tot de fouten begaan in hun bestuur.

Artikel 7 : De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de Algemene
Vergadering met een meerderheid van 50 procent +1der stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, kan geen aanspraken
doen gelden op het bezit van de federatie, noch zijn bijdragen terugvorderen.
Het lid waarvoor de uitsluiting voorgesteld wordt, moet verhoord worden op de
Algemene Vergadering. Bij niet verschijning kan de vergadering zich geldig uitspreken over dit
voorstel, indien het lid minstens veertien dagen voor de Algemene Vergadering bij aangetekende
brief door de Raad van Bestuur werd gewaarschuwd met melding van het voorstel tot uitsluiting
en haar gronden.

Artikel 8 : Tegen leden-sportbeoefenaars, die inbreuken gepleegd hebben tegen de federatie en
andere voorgeschreven regels (examen, statuten, deontologie e.d.) kunnen volgende maatregelen
(in overeenkomst met het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar – hoofdstuk IV - artikel 8) worden genomen o.a.
verbod tot deelname aan activiteiten van de federatie.
Op hun vraag kunnen zij gehoord worden. De maatregel wordt schriftelijk ter kennis gebracht.

Bestuur
Artikel 9 : De federatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samengesteld uit 5 tot 6 leden.
Volgende functies worden minstens waargenomen:
- Een voorzitter, rechtstreeks tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering
- Een ondervoorzitter, rechtstreeks tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering
- Een penningmeester, rechtstreeks tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering
- Een secretaris, rechtstreeks tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering
- Twee bestuursleden, rechtstreeks tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering
Penningmeester en secretaris zijn cumuleerbaar indien er geen kandidaturen zijn voor elke functie
afzonderlijk.
De leden van de raad van bestuur worden gekozen door de jaarlijkse algemene vergadering. De
uittredende leden zijn herkiesbaar.
De nieuwe kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden, minstens één (1) maand voor de
jaarlijkse algemene vergadering, gericht naar de zetel van de raad van bestuur .
Teneinde aan de leden toe te laten tijdig hun kandidaturen voor te stellen, moet de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering aan de leden ten minste één maand op voorhand bekendgemaakt
worden.
De dagorde van de jaarlijkse algemene vergadering moet de namen van alle kandidaten
vermelden.
De leden van de raad van bestuur zijn steeds afzetbaar (Artikel 07 supra ).

Artikel 10 : De Raad van Bestuur leidt de zaken van de federatie en vertegenwoordigt deze bij
elke gerechtelijke of buitenrechtelijke actie. Zij is bevoegd om alle akten te voltrekken die door
de vzw-wetgeving of de statuten niet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Geen enkele actie verbindt de federatie indien zij geen twee handtekeningen draagt van de leden
van de raad van bestuur waaronder die van de voorzitter (bij afwezigheid: zijn vervanger, bepaald
in het reglement inwendige orde van de federatie).

Artikel 11 : De raad van bestuur duidt in zijn schoot de titularissen aan voor de door de statuten
voorziene functies. Ingeval een door de statuten voorziene plaats vacant wordt, duidt de raad van
bestuur één van zijn leden of een bestuurder ad interim aan (zonder stemrecht) om deze functie te
vervullen tot aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 12 : De raad van bestuur vergadert op geregelde tijden en neemt dagelijkse beslissingen.
Dit wordt genotuleerd en kenbaar gemaakt aan alle leden .
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid der
stemmen. Ingeval van staking der stemmen zal het punt doorgeschoven worden naar de volgende
vergadering.
De processen-verbaal van de beraadslagingen worden opgesteld en ondertekend door secretaris
en voorzitter.

De dagelijkse briefwisseling en alle akten van dagelijks bestuur die de federatie niet geldelijk
verplichten, worden rechtsgeldig gesteld door de secretaris.

Algemene Vergadering
Artikel 13 : De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de federatie. Zij bestaat uit alle
stemgerechtigde leden.
De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de algemene vergadering:
- de wijziging van de statuten
- de benoeming en afzetting van de bestuurders;
- de kwijting aan de bestuurders en verantwoordelijken
- het vastleggen van de ledengelden
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening ;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen .
Alles wat in de wet of in huidige statuten niet is toegekend aan de algemene vergadering
ressorteert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 14 :
a. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in januari . Zij wordt bijeengeroepen
door de raad van bestuur of ingeval een vijfde van de leden dat vraagt.
b. De raad van bestuur kan op eigen initiatief een statutaire algemene vergadering bijeenroepen.
De oproepingsbrief voor deze vergadering met kennisgeving van datum, dagorde, uur en plaats
van de Statutaire Vergadering, vergezeld van de voorgestelde wijzigingen van de statuten, dient
minstens veertien (14) dagen voor de datum van de vergadering verstuurd te worden.
c. De raad van bestuur moet een algemene vergadering bijeenroepen in alle gevallen bepaald door
de statuten en de voorschriften in de vzw-wetgeving. De oproepingsbrief met kennisgeving van
datum, de dagorde, uur en plaats van de Algemene Vergadering wordt minstens veertien (14)
dagen voor datum van de vergadering verstuurd.
Artikel 15 : De vergadering wordt voorgezeten door een afgevaardigde-bestuurder. De voorzitter
duidt zijn secretaris aan. Al de leden beschikken in de vergadering over één stem. De
stemgerechtigde dient minimum 18 jaar oud te zijn . De stemgerechtigde kan zich zo nodig, door
middel van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander lid van zijn/haar
club. Zowel de stemgerechtigde en/of de gevolmachtigde moeten in het bezit zijn van een geldige
licentie van het lopende jaar.
De algemene vergadering mag door ieder toegetreden lid worden bijgewoond als waarnemer,
doch zonder stemrecht.
Artikel 16 : De besluiten worden genomen door een meerderheid van de helft plus één van de
aanwezige stemgerechtigde leden, behalve in de gevallen waar het anders is voorzien door de
statuten of de vzw wetgeving.
Voor de algemene vergadering tot wijziging van statuten dienen twee derde leden aanwezig te
zijn, en ingeval minder dan twee derde van de leden aanwezig is dient een tweede algemene
vergadering bijeengeroepen. Die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering moet echter worden gehouden minstens
vijftien dagen na de eerste vergadering .
Geen enkel besluit mag genomen worden als het niet op de dagorde voorkomt.

Artikel 17 : De besluiten van een algemene vergadering worden genotuleerd, getekend door de
voorzitter en de secretaris. Van deze notulen wordt een kopie aan alle leden en belanghebbende
derden overgemaakt .
De federatie houdt hiervan een register bij, op de zetel van de raad van bestuur. Alle leden ,ook
toegetreden leden hebben het recht hiervan inzage te vragen.

Het disciplinair comité
Artikel 18 : Het disciplinair comité behandelt de tuchtzaken.
De leden van deze commissie worden verkozen door de Algemene Vergadering. De uittredende
leden zijn herkiesbaar. De nieuwe kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk en aangetekend
te verzenden aan het secretariaat , zetel raad van bestuur, en dit minstens 1 maand voor de
algemene vergadering. De verkiezing gebeurt met een meerderheid van de helft plus één van de
aanwezige stemmen.
Bij ontstentenis van voldoende kandidaten kan de raad van bestuur leden voor deze commissie
aanstellen. Hun effectieve verkiezing dient dan te gebeuren op de eerstvolgende Jaarlijkse
algemene vergadering.
Ondertussen hebben de aangestelde leden dezelfde bevoegdheden als de verkozen leden,
behoudens onder vermelde beperking. Zo de algemene vergadering de aangestelde leden niet
verkiest, kunnen ze niet meer door de raad van bestuur aangesteld worden.
Het tuchtreglement maakt het voorwerp uit van een apart reglement en is daardoor niet
opgenomen in het reglement inwendige orde. Toekomstige wijzigingen aan het tuchtreglement
worden goedgekeurd door de raad van bestuur, enkel mits gunstig advies van de rechtscommissie.
Dit gunstige advies moet gegeven zijn door minstens 2/3 van de verkozen leden van deze
commissie.

Medewerkersgroep
Artikel 19 : vervalt
.
Begrotingen, rekeningen
Artikel 20: het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Op het einde van
elke boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten,
de inventaris en de balans, evenals de begroting voor het volgende jaar opgemaakt; ze worden aan
de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen. Het batig saldo vergroot het vermogen van
de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden
uitgekeerd.

Ontbinding
Artikel 21 : De algemene vergadering kan slechts overgaan tot wijziging van statuten van de
vereniging vermeld in overeenstemming met artikel 16 in supra doch bij ontbinding van de
vereniging is de vereiste meerderheid vier vijfden.

Artikel 22 : De algemene vergadering, die de ontbinding van de federatie uitspreekt, duidt twee
vereffenaars aan die het actieve vermogen overdragen naar een vereniging met een gelijkaardig
doel.

Artikel 23 : Voor alle gevallen, die niet in de statuten voorzien zijn, is de vzw-wetgeving van
toepassing.
Volgende artikelen worden toegevoegd :
Reglement van inwendige orde
Art 24 : Het reglement van inwendige orde, opgesteld door de raad van bestuur, bepaalt de
betrekkingen van de clubs en de taekwondoka’s met de federatie of tussen hen. Elke club kan een
exemplaar ervan aanvragen en het ter beschikking stellen van zijn aangesloten taekwondoka’s.
Elke club of taekwondoka moet zich naar de voorschriften van dit reglement gedragen, en de
onwetendheid van bepalingen van dit reglement zal nooit als verontschuldiging aanvaard worden.
De vergunningen
Art. 25: De taekwondoka die niet in het bezit is van een door de vzw “ITF- VL” afgeleverde
vergunning heeft geen toelating:
- het onderwijs of de beoefening van Taekwon-do te volgen in de ledenclubs van de federatie
vzw,
- deel te nemen aan wedstrijden of ontmoetingen ingericht door, of met de medewerking van, de
federatie of van de leden van de clubs, tenzij de raad van bestuur een toelating verleende.
Art. 26: De voorwaarden tot toekenning van de vergunning zijn door het reglement van
inwendige orde bepaald. Deze vergunning moet jaarlijks hernieuwd worden.
De weigering tot hernieuwing van de vergunning of de terugtrekking ervan wordt met uitsluiting
gelijkgesteld.

Benoemingen
Art 27 : De algemene vergadering, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de statuten,
heeft op 09 januari 2011 tot bestuurders herbenoemd en benoemd:
Als voorzitster :Van Driessche, Annick,bediende , Hillarestraat 236, 9160 Lokeren.
Als ondervoorzitter: Escribano Tejerina, Gonzalo, jurist, Rue Sainte Marie 5, app 05, 1080
Brussel

Als secretaris-penningmeester :Vanberghen, Frank,gepensioneerd, Hillarestraat 236, 9160
Lokeren .
Als bestuurslid:Torfs, Benny ,manager , Sint-Annastraat 8-1820 Perk
Als bestuurslid: Hendrickx, Stefan,bediende ,Aalmoezenie 20-9520 Sint-Lievens-Houtem

Voor de federatie ITF- VL, goedgekeurd te Lokeren op 26 januari 2015
Frank Vanberghen
Secretaris –Penningmeester
Hierbij neergelegd : gecoördineerde tekst .

Annick Van Driessche
Voorzitster

