
Runners Maarkedal vzw 

Bosterijststraat 15 

9688 Maarkedal 
 

Ondernemingsnummer: 0545 948 068 
De ondergetekenden: 

 
Tinel Pascal, wonende Bosterijststraat 15, 9688 Maarkedal geboren te Gent op 04/09/1971, 

 
Somers André, wonende  Pontstraat 10, 9681 Maarkedal geboren te Ninove op 27/07/1957, 

  
Vander Linden Jan, wonende Heidje 9, 9681 Maarkedal geboren te Oudenaarde op 18/12/1971, 
 
D’hont Tom, wonende Brouwerijweg 2, 9680 Maarkedal geboren te Deinze op 23/09/1966, 
 
Dekeyzer Hilde, wonende Maarkendries 20, 9680 Maarkedal geboren te Oudenaarde op 02/07/1969, 
 
Demeersseman Steven, wonende Langestraat 6, 9688 Maarkedal geboren te Kortrijk op 23/07/1976 en 
 
De Roose Kelly, wonende Fortstraat 6, 9680 Maarkedal geboren te Oudenaarde op 04/02/1972, 
 
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten 

overeenkomstig de Wet van 21 juni 1921, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten 

als volgt luiden: 
 

TITEL 1.: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
 
Art.1  
De vereniging draagt de naam: " Runners Maarkedal"  

 
Art.2  
De maatschappelijke zetel van de vereniging is thans gevestigd te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15, gelegen in 

het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. 
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur naar iedere andere plaats.  
 
Art.3  
De vereniging heeft tot doel het organiseren van activiteiten voor mensen die de sport van het lopen en/of joggen 

willen beoefenen alsmede het aanzetten van mensen om te lopen/joggen. Daartoe organiseert de vereniging 

gezamenlijke trainingen alsook de deelname aan jogging- of loopevenementen in clubverband. 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met 

inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan 

de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel.  
 
Art.4 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik ontbonden worden. 

 
TITEL 2.: LEDEN 

 
 
Art.5  
Om lid  te worden van de vereniging dient een jaarlijkse bijdrage betaald te worden. De hoogte van deze bijdrage 

wordt elk jaar door de Raad van Bestuur vastgelegd. Betaalde lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden, ook 

niet bij vroegtijdige stopzetting van het lidmaatschap. 

 
Art.6  
Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste vijf bedragen. 



De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden. Ieder natuurlijk persoon  die de leeftijd van 12 jaar bereikt 

heeft kan tot de vereniging toetreden. 

 
Art.7  
Elk lid van de vereniging heeft stemrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Om aan de Algemene 

Vergadering  te kunnen deelnemen dient het lid zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald te hebben vóór 1 maart 

van dat jaar. 

 
Art.8 
Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. 
Het ontslag gebeurt schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging en wordt overgemaakt aan de voorzitter 

van de Raad van Bestuur. Er dient geen opzegtermijn in acht genomen. 
 
Art.9  
Het lidmaatschap van de vereniging vervalt wanneer het lidgeld niet betaald is voor 1 maart van het lopende jaar. 
Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de Algemene Vergadering met een 2/3-meerderheid van de 

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 
De stemming over de uitsluiting van een lid is geheim. 
De Raad van Bestuur kan een lid schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarin beslist wordt over de 

uitsluiting. 
Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat lid. 
Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een 

overleden lid, hebben geen deel in het vermogen van de onderneming en kunnen nooit de teruggave vorderen van de 

gestorte bijdragen of gedane inbreng.  

 
Art.10 
De Raad van Bestuur van de vereniging zal een digitaal ledenregister bijhouden en daarin nauwgezet elke 

toetreding of schrapping vermelden . 

De leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de Raad van Bestuur. Het digitaal 

register zal steeds op eenvoudig verzoek kunnen geraadpleegd worden op de zetel van de vereniging.  
Wanneer een overheidsinstantie hierom verzoekt zal zij inzage verlenen in het ledenregister.  

 
TITEL 3.: RAAD VAN BESTUUR 

 
 
Art.11 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders die allen lid zijn van de 

vereniging. Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.  

Een bestuurder kan slechts één bestuurder vertegenwoordigen. 
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

 
Art.12 
Zo door vrijwillig ontslag of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, 

dan blijven de Bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. 
 
Art.13 
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn ten alle tijde afzetbaar.  
De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
De stemming over de benoeming van bestuurders is openbaar tenzij 2/3 van de aanwezige leden verzoekt om een 

geheime stemming. 

De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd voor onbepaalde duur. 
De leden van het Dagelijks Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder worden binnen een maand in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. 

  
Art.14 
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. 
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze afwezig is wordt 

de vergadering voorgezeten door de secretaris of penningmeester. 
De Raad van Bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vereniging dit vereist. 



De oproeping gebeurt per e-mail minimum zeven dagen voor het tijdstip van de samenkomst van de Raad van 

Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst, evenals de agenda. 
De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door de secretaris of penningmeester. 

 
Art.15 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter of de stem van de persoon die hem vervangt doorslaggevend. 

 
Art.16  
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten  rechte.  Hij is 

bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degenen die door de statuten of door de wet 

uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor 

bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders  of aan een ander persoon die al dan niet lid 

is van de vereniging. 
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. 

 
Art.17  
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en of de secretaris en 

die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.  
De uittreksels die moeten worden overlegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en 

de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig 

ondertekenen. 
De originele notulen van De Raad van Bestuur worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden 

op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de originele verslagen van de 

vergaderingen per e-mail met ontvangstbevestiging. 

 
Art.18  
Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. 
Het ontslag wordt mondeling of schriftelijk overgemaakt de voorzitter. 
De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen. 
Indien door het ontslag de werking van de vereniging in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de 

bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld. 
Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de Algemene Vergadering met een bijzondere 

meerderheid, zijnde 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 
De stemming over de afzetting van een bestuurder gebeurt openbaar tenzij 2/3 van de aanwezige leden verzoekt 

om een geheime stemming. 
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder. 
 

TITEL 4: ALGEMENE VERGADERING 
 

 
Art.19 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden, en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur, of door de secretaris of penningmeester. 
Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen.  
Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. 
Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering. 

 
Art.20  
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn: 
o De goedkeuring van de statuten; 
o De goedkeuring van een wijziging van de statuten; 
o De benoeming en afzetting van bestuurders; 
o Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen; 
o Goedkeuring van de begroting en de rekeningen; 
o De ontbinding van de vzw; 
o De benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden; 
o De uitsluiting van een lid; 
o De omzetting van een vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk; 
 



Art.21 
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens als 

het doel van de vereniging zulks vereist. 
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het 

afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal plaats vinden in de loop van de maand maart. 

 

Art.22 
De Raad van Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 van de leden 

het vraagt. De leden moeten dit per e-mail met leesbevestiging vragen aan De Raad van Bestuur . 

 
Art.23  
De Raad van Bestuur roept alle leden op voor de Algemene Vergadering. 
De oproeping gebeurt per e-mail, minimum acht dagen  voor het tijdstip van de Algemene Vergadering.  
De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals de agenda. 
De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. 
Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de werkende leden, moet op de agenda worden geplaatst. 
De voorstellen uitgaande van de leden moeten uiterlijk 14 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering 

verstuurd worden aan de Raad van Bestuur. 
Op de dag van de Algemene Vergadering en tijdens de Algemene Vergadering zelf kunnen punten aan de agenda 

worden toegevoegd indien de Algemene Vergadering zich daar bij het begin van de vergadering bij meerderheid 

akkoord mee verklaart. 

 
Art.24  
De Algemene Vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. 

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of degene die op dat 

ogenblik de vergadering voorzit.  
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in 

zijn verdediging te kunnen voorzien. 

 
Art.25 
Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van leden of de ontbinding van Runners 

Maarkedal, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 

van 2 mei 2002 zijnde 2/3 van de leden.  
In voornoemde gevallen is bovendien een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

vereist. 
 
Art.26 
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in de notulen. 
De originele notulen van de Algemene Vergaderingen worden geldig ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris of bij ontstentenis hiervan door twee leden van het Dagelijks Bestuur en samengebracht in het 

notulenboek.  

De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de originele verslagen 

van de Algemene Vergaderingen per e-mail. 
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden gepubliceerd op de website van de vereniging. 

 
TITEL 5: REKENINGEN EN BEGROTINGEN. 

 
 
Art.27 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de 

dag van de oprichting van ‘Runners Maarkedal ‘ en zal eindigen op 31 december 2014. 
Het Dagelijks Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend 

boekjaar voor. 
Beiden worden elk afzonderlijk ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. 

 
  



TITEL 6: ONTBINDING EN VEREFFENING. 

 
 
Art.28  
De vereniging kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 2/3 

vereist, alsook een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de Rechtbank, één 

of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden.  
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het 

meest die van de ontbonden vereniging benadert. 
 

TITEL 7: SLOT 
 
 
Art.29 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet 

van 2 mei 2002 van toepassing. 

 
Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering in negen  exemplaren, 

waarvan ieder stichtend lid een exemplaar ontvangt. Een exemplaar is bestemd voor het Bestuur van het Belgisch 

Staatsblad, Rechtbank van koophandel en het laatste exemplaar is bestemd voor het register der notulen. 
 

Art.30 

 
De Algemene Vergadering heeft tijdens de oprichtingsvergadering en overeenkomstig de statuten de volgende 

personen aangesteld tot bestuurders :  

 
Tinel Pascal, wonende Bosterijststraat 15, 9688 Maarkedal geboren te Gent op 04/09/1971, voorzitter 

 
Somers André, wonende  Pontstraat 10, 9681 Maarkedal geboren te Ninove  op 27/07/1957, secretaris 

  
Vander Linden Jan, wonende Heidje 9, 9681 Maarkedal geboren te Oudenaarde op 18/12/1971, penningmeester 

 
D’hont Tom, wonende Brouwerijweg 2, 9680 Maarkedal geboren te Deinze op 23/09/1966, bestuurder 

 
Dekeyzer Hilde, wonende Maarkendries 20, 9680 Maarkedal geboren te Oudenaarde op 02/07/1969, bestuurder 

 
Demeersseman Steven, wonende Langestraat 6, 9688 Maarkedal geboren te Kortrijk op 23/07/1976, bestuurder  

 
De Roose Kelly, wonende Fortstraat 6, 9680 Maarkedal geboren te Oudenaarde op 04/02/1972, bestuurder 

 
 
Maarkedal, 27 januari 2014. 

 
 
 
Tinel Pascal  Somers André  Vander Linden Jan    

 
    
 
D’hont Tom  Dekeyzer Hilde  Demeersseman Steven  De Roose Kelly 


