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GECOORDINEERDE VERSIE STATUTEN 

 

HOOFDING : 

Naam van de vzw : Sschuttersvereniging Antwerpse Politie Oost 

Vzw in oprichting 

Maatschappelijke zetel : B-2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2a. 

Rechtspersonenregister : RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen 
Website : www.sapo.be 

e-mail : saposecretariaat@gmail.com 

 

 

I : Naam – Zetel – Doel – Duur 

 

Artikel 1:  De vereniging draagt als naam ‘Schuttersvereniging Antwerpse Politie Oost’. Zij is een voortzetting 
van de gelijknamige VZW gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22/06/95 nr. 10546/95. In haar betrekking 
met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting ‘S.A.P.O.‘ . 

 

Artikel 2:  De vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest, 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 2A. De zetel 
mag naar een ander adres worden overgebracht bij beslissing van het Bestuursorgaan. Indien de zetelwijziging 
leidt tot het feit dat de taal van de statuten moet worden aangepast (wijziging naar een plaats in een ander 
gewest) dan is enkel de algemene vergadering bevoegd voor het wijzigen van het zeteladres. 

 

Artikel 3:  De vereniging heeft als doel haar leden de nodige logistieke middelen ter beschikking te stellen om 
zich te bekwamen in de schietsport, zowel voor handvuurwapens als voor schoudervuurwapens. 
Hiertoe baat de vereniging de nodige infrastructuur uit (schietstanden) om haar leden aan te zetten tot deelname 
aan trainingen. De vereniging richt zelf schietwedstrijden in waar de leden aan kunnen deelnemen. 

 

Artikel 4:  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden. 

 

II : Leden 

 

Artikel 5 : 
Er zijn drie soorten leden : 
a) werkende of effectieve leden : 
Dit zijn de leden van het bestuursorgaan en de leden die zich regelmatig inzetten bij de activiteiten georganiseerd 
door de vereniging (zoals toezicht bij de schietoefeningen, helpen bij de organisatie van wedstrijden en het 
uitoefenen van de kantinedienst). Ze zijn lid van de algemene vergadering en hebben stemrecht. 
Het aantal werkende of effectieve leden is onbeperkt, doch mag nooit minder dan twee bedragen. In dat geval 
wordt de vereniging ontbonden.  
b) toegetreden of aangesloten leden : 
Dezen maken enkel gebruik van de infrastructuur van de vereniging om de schietsport te kunnen beoefenen 
tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding (lidgeld). De toegetreden of aangesloten leden zijn GEEN leden van 
de algemene vergadering en hebben dan ook GEEN stemrecht. 
c) steunende leden : 
Dit zijn personen (natuurlijke of rechtspersonen) die aansluiten bij de vereniging uit « sympathie ». Ze nemen 
geen deel aan clubactiviteiten en mogen ook geen gebruik maken van de infrastructuur. Ze zijn logischerwijze 
dan ook geen lid van de algemene vergadering en hebben ook geen stemrecht.. 
De jaarlijkse lidgelden zijn dezelfde voor wat betreft de werkende en de toegetreden leden. De steunende leden 
betalen de helft van het jaarlijks lidgeld van de werkende en toegetreden leden. 

 

Artikel 6:  Nieuwe leden dienen hun kandidatuur in te dienen bij het Bestuursorgaan. Dit beslist in het belang 
van de vereniging over het al dan niet aanvaarden van de kandidaat. Bij weigering wordt dit tijdig meegedeeld 
zonder dat er een opgave van reden noodzakelijk is. Een weigering om lid te worden, kan geen enkele grond zijn 
voor enige eis tot schadevergoeding.. De algemene vergadering kan bij statutaire meerderheid van stemmen 
werkende of effectieve leden uitsluiten wegens wangedrag, niet betalen van bijdragen, niet naleven van de 
statuten of het intern reglement. Het kan ook sancties treffen nadat belanghebbende werd verzocht zijn 
verdedigingsmiddelen naar voor te brengen. Elk werkend of effectief lid kan ten allen tijde zelf uit de vereniging 
treden, mits hij dit per aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis brengt. 
Het bestuursorgaan kan effectieve , aangesloten en steunende leden schorsen voor deelname aan 
clubactiviteiten wegens wangedrag, niet naleven van de statuten of het intern reglement. Deze schorsing loopt tot 
deze door het bestuursorgaan wordt opgeheven of tot de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene 
vergadering kan dan bij statutaire meerderheid effectieve of werkende leden uitsluiten. Bestuursleden kunnen 
alleen geschorst/uitgesloten worden door een bijzondere algemene vergadering. 
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Artikel 7:  De gewezen leden of hun rechthebbenden kunnen nooit enig recht laten gelden op de bezittingen 
van de vereniging, noch de terugbetaling van lidgelden en/of bijdragen vorderen. 

 

Artikel 8:  Het bedrag van de jaarlijkse lidgelden wordt voorgesteld door het Bestuursorgaan.  De maximum 
bijdrage wordt vastgelegd op 300,00 €.  

 

III : Bestuursorgaan 

 

Artikel 9:  Het Bestuursorgaan zal uit minimum drie en maximum negen leden bestaan ; het is samengesteld 
uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 6 gewone leden. De leden worden benoemd 
en afgezet door de algemene vergadering.  De duur van het mandaat is drie jaar. De leden van het 
Bestuursorgaan voeren hun mandaat onbezoldigd uit, maar hebben recht op een forfaitaire onkostenvergoeding. 
Deze vergoeding mag het maximale bedrag niet overschrijden dat aan vrijwilligers mag worden toegekend zonder 
dat deze vergoeding belastbaar en onderworpen wordt aan RSZ. De bestuurders kunnen hun vrijwillig ontslag 
aanbieden door een schrijven (brief of email) te richten aan de andere leden van het bestuursorgaan. Deze zal bij 
gewone meerderheid beslissen over de aanvaarding of  de weigering van het ontslag. De afzetting of schorsing 
van de leden van het Bestuursorgaan kan enkel door een bijzondere algemene vergadering. 

 

Artikel 10:  Het Bestuursorgaan wordt gekozen uit de werkende of effectieve leden. Ze verliezen hun 
mandaat bij verlies van het effectieve lidmaatschap. 

 

Artikel 11:  Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid wordt hij 
achtereenvolgens vervangen door de secretaris en de penningmeester. De beslissingen worden genomen bij 
gewone meerderheid der stemmen. Om geldige beslissingen te kunnen nemen dient de helft van de bestuurders 
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan zich op een vergadering van het Bestuursorgaan laten vertegenwoordigen 
door een  ander bestuurslid . Bestuurders kunnen bij de vergaderingen slechts één volmacht inbrengen 
 

Artikel 12 : De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de secretaris 
en de bestuurders die erom verzoeken ; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer 
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan. 

 

Artikel 13:  Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de 
algemene vergadering bevoegd is. Het vertegenwoordigt de vereniging  bij elke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handeling. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, 
geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, te kiezen uit de voorzitter, 
secretaris of penningmeester. Het Bestuurorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. De 
laatste goedgekeurde versie van het intern reglement zal steeds ter raadpleging op de club aanwezig zijn. Deze 
versie kan ook geraadpleegd worden op de website van de vereniging. 

 

IV : Algemene vergadering 

 

Artikel 14:  De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende of effectieve leden, met een 
minimum van drie leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of bij zijn afwezigheid 
de secretaris of de penningmeester. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Een effectief lid kan zich op de 
algemene ledenvergadering door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen, dit door middel van een 
getekende volmacht. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. 

 

Artikel 15:  De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd inzake : 

1) de statutenwijziging ; 

2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval 
een bezoldiging wordt toegekend ; 

3) de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging ; 

4) de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen 
van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen ; 

5) de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting ; 

6) de ontbinding van de vereniging 

7) de uitsluiting van een effectief lid 

8) de omzetting van de VZW in en IVZW, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming ; 

9) om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden ; 

10) alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.. 

 

Artikel 16:  Ten minste vijftien dagen op voorhand, en per gewone brief, wordt de algemene vergadering 
bijeengeroepen door het Bestuursorgaan. Deze brief vermeldt de agenda, evenals plaats, dag en uur van de 
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vergadering.. De vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden gehouden voor het goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar; dit in de maand januari. Wanneer 
een vijfde van de leden hierom verzoekt of om de afzetting van bestuurslid goed te keuren, dient het 
Bestuursorgaan een algemene vergadering bijeen te roepen. Ieder voorstel, ondertekend door minstens één 
twintigste van de effectieve leden, moet aan de dagorde van de algemene vergadering worden toegevoegd 
(art.9 :14 Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen). 

 

Artikel 17:  Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten 
genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Alle stemmen worden 
meegeteld, ook de onthoudingen en de ongeldige stemmen (deze worden als tegenstemmen beschouwd ingeval 
er een bijzondere meerderheid vereist wordt door de wet of de statuten) . Tot wijziging van de statuten, of tot 
ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten indien die wijziging op de agenda werd vermeld, en 
indien tweederde der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan 
kan op ieder ogenblik een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een 
meerderheid van tweederde der stemgerechtigde leden vereist, ook op de tweede vergadering. Tot wijzigen van 
het doel kan slechts met eenparigheid der stemmen besloten worden.  

 

Artikel 18:  Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en 
de secretaris, en die bijgehouden worden in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden geldig 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee andere bestuurders. Alle leden hebben recht om 
inzage te vragen van deze notulen. Belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de besluiten van de 
vergadering na een aangetekend verzoek aan het Bestuursorgaan. 

 

V :  Begrotingen en rekeningen 

 

Artikel 19:  Het boekjaar van de vereniging loopt van 01 januari tot 31 december. Het Bestuursorgaan bereidt 
de rekeningen en de begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering 

 

VI :  Ontbinding en vereffening 

 

Artikel 20:   Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daaraan de 
ondernemingsrechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de voorwaarden 
om over te kunnen gaan tot vereffening. 

 

Artikel 21:   Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de 
vzw Fros, Vlaamse Amateursport Federatie, een vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging 
nastreeft. 

 

Artikel 22:   Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt geregeld volgens het « Wetboek 
vennootschappen en verenigingen »(1/05/2019) of door het intern reglement. 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen met éénparigheid der stemmen op de algemene ledenvergadering, (AV) 
gehouden te Borsbeek op zaterdag, 18 januari 2020. 

 

 

 

 

Paul Stuyck                                                                  Guido Wuyts 

Voorzitter a.i.            Secretaris 


