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 Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Boomgaardstraat 22 27 

2600 Berchem 

 

OPRICHTING 
VOORAF 

De Vlaamse Ski Vereniging, vereniging zonder winstoogmerk, werd opgericht op 22/08/1977 overeenkomstig 

de wet van 27 juni 1921 (hierna ‘vzw-wet’ genoemd). 

Op 24/8/2000 werd de naam gewijzigd in Vlaamse Ski & Snowboard federatie (VSSF). 

Bij buitengewone algemene vergadering van 5/9/2013 werd de naam opnieuw gewijzigd in Sneeuwsport 

Vlaanderen met onmiddellijke ingang. 

STATUTEN 
ARTIKEL 1 DE VERENIGING 

ARTIKEL 1.1 BENAMING 

De vereniging wordt 'Sneeuwsport Vlaanderen vereniging zonder winstoogmerk' genoemd, afgekort 'SVL 

vzw’ 

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en 

andere stukken uitgaande van Sneeuwsport Vlaanderen. 

ARTIKEL 1.2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

De zetel van Sneeuwsport Vlaanderen is gevestigd te 2600 Berchem, Boomgaardstraat 22 27, gelegen in het 

gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

ARTIKEL 1.3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN 

Sneeuwsport Vlaanderen stelt zich tot doel: 

Sneeuwsport Vlaanderen wil de sneeuwsport in al zijn aspecten en disciplines promoten en ondersteunen; 

service verlenen aan de clubs en leden van de clubs; sportactiviteiten creëren en coördineren; skiërs, snow-

boarders en renners informeren en begeleiden. Sneeuwsport Vlaanderen creëert een draagvlak en is een 

aanspreekpunt voor de actieve sneeuwsportbeoefenaar. Ze is het uithangbord voor de sport en geeft het 

goede voorbeeld in de zoektocht naar een gezonde levensstijl, beleving van de natuur, rust en ontspanning, 

en een levenslang bewegen. 
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De concrete activiteiten waarmee Sneeuwsport Vlaanderen haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder 

meer: 

● Het verlenen van medewerking, in de breedste zin van het woord, aan de beoefenaars van de ski en 
snowboard sport. 

● Het verenigen van alle clubs die zich op de ski en snowboard sport oriënteren en hun zetel hebben 
in het Brussels hoofdstedelijk Gewest of in gelijk welke stad of gemeente behorend tot de  Vlaamse 
Gemeenschap.  

● Het organiseren van wedstrijden en evenementen, in binnen- en buitenland  
● Het inrichten van opleidingskampen en –cursussen met het oog op de vorming van o.a. leraren, coa-

ches, trainers, begeleiders en officials op recreatie- en op competitieniveau. 
● Het treffen van overeenkomsten met andere verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven. 
● Actief te zijn in de Koninklijke Belgische Skifederatie vzw.  

 

Om deze doeleinden te verwezenlijken zal Sneeuwsport Vlaanderen steeds nauwlettend de principes van de 

regels van de democratie; het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag 

betreffende de Rechten van het Kind eerbiedigen. 

Daarnaast kan Sneeuwsport Vlaanderen alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bij-

dragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende 

activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig 

zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 

Tevens zal Sneeuwsport Vlaanderen alle geldelijke bewerkingen mogen verrichten die rechtstreeks of on-

rechtstreeks de sneeuwsport aangaan: kopen en verkopen van inrichtingen, gronden, gebouwen, vestigin-

gen, materieel en materiaal die of dat dienstig kan zijn voor de sneeuwsport. Zij zal o.a., maar niet beperkt 

tot, wedstrijden, feesten, tentoonstellingen, enz. kunnen inrichten die er toe kunnen bijdragen om de 

sneeuwsport te promoten. 

 

ARTIKEL 1.4 DUUR VAN  SNEEUWSPORT VLAANDEREN.  

Sneeuwsport Vlaanderen is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden. 
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 ARTIKEL 2 LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 2.1 WERKENDE LEDEN EN TOEGETREDEN LEDEN 

In Sneeuwsport Vlaanderen zijn er Werkende leden (= Clubs) en Toegetreden leden (=Sportende Leden). 

ARTIKEL 2.2 WERKENDE LEDEN 

Onder werkende leden wordt verstaan, clubs  

● die het statuut van een vzw hebben; 
● waarvan de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de Vlaamse Gemeenschap  
● waarvan de statuten in het Nederlands zijn opgesteld en niet in strijd zijn met de statuten van 

Sneeuwsport Vlaanderen, 
● waarvan de voertaal het Nederlands is, 
● waarvan het doel georiënteerd is op de sneeuwsport 

waarvan het bestuur bestaat uit natuurlijke personen, waarbij eenzelfde natuurlijke persoon slechts 
1 club kan vertegenwoordigen. 

De aanvraag tot toetreding dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan het secretariaat van Sneeuwsport 

Vlaanderen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de statuten, een beschrijving van de hoofdactiviteiten, 

een algemene motivatie en de lijst met de reeds aangesloten nieuwe (nooit bij Sneeuwsport Vlaanderen 

aangesloten) leden. 

De Raad van Bestuur (RvB) beslist in haar vergadering over het aanvaarden van werkende leden. Deze beslis-

sing wordt genomen met 2/3 van de aanwezige bestuurders (zie Artikel 3.6) 

De beslissing over de aanvaarding wordt door het Dagelijks Bestuur van Sneeuwsport Vlaanderen aan de 

belanghebbende schriftelijk medegedeeld en dient niet gemotiveerd te worden. 

Als de Raad van Bestuur de toelating van een kandidaat–werkend lid weigert, kan dit kandidaat-werkend lid 

slechts een nieuwe aanvraag indienen na in regel te zijn met de gemaakte opmerkingen. 

Elke nieuwe club dient, om aanvaard te worden als werkend lid minimum 10 nieuwe (nooit  bij SVL vzw 

aangesloten) leden te hebben. Enkel clubs met minimum 20 leden kunnen een competitielicentie aanvragen 

voor hun leden. Een club moet ten allen tijde 10 leden hebben.  

Verdere voorwaarden worden vermeld in het huishoudelijk reglement van Sneeuwsport Vlaanderen. 

De telling van het aantal Toegetreden leden gebeurt op 30/06/xx. 

ARTIKEL 2.2.1 AANTAL WERKENDE LEDEN 

Er zijn minstens 6 werkende leden.  
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ARTIKEL 2.2.2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKENDE LEDEN 

De werkende leden hebben alle rechten en plichten die in de vzw-wet vastgelegd zijn. 

Werkende leden hebben stemrecht op de AV. Werkende leden hebben recht op het 1,2,3,4,5 stemmen in-

dien zij minimum respectievelijk, 20, 40, 80, 160, 400, toegetreden leden hebben bij Sneeuwsport Vlaande-

ren. Er kunnen maximaal 5 stemmen toegekend worden per werkend lid. Om het aantal stemmen per wer-

kend lid vast te stellen, telt het aantal Toegetreden leden op 30/06 van het jaar voorafgaand aan de AV. 

ARTIKEL 2.2.3 LIDGELD VAN WERKENDE LEDEN 

De werkende leden betalen een eenmalige waarborg bij toetreding.  Deze bedraagt 300 euro en kan jaarlijks 

aangepast worden aan de gezondheidsindex, waarbij de basisindex maart 2018 zal zijn. 

Daarnaast betalen de werkende leden een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks in het Huishoudelijk Reglement 

wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en die maximum 3750 euro per jaar bedraagt.  

Het jaarlijkse lidmaatschap wordt op het einde van het seizoen berekend op basis van het aantal toegetreden 

leden van de clubs op 30/06/XX. Deze bijdrage is degressief en geplafonneerd. 

ARTIKEL 2.2.4 ONTSLAGNEMING VAN WERKENDE LEDEN 

Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit Sneeuwsport Vlaanderen door dat ontslag per e-mail 

bekend te maken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslaat het uittredend lid echter niet om alle nog te betalen 

en opeisbare bedragen, evenals alle schulden tegen Sneeuwsport Vlaanderen op het ogenblik van de ont-

slagneming te voldoen. Deze vorderingen van Sneeuwsport Vlaanderen worden bij uittreding onmiddellijk 

opeisbaar. 

Daarnaast wordt het lidmaatschap van een werkend lid van rechtswege beëindigd in volgende omstandighe-

den en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch: 

● Wanneer het werkend lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om werkend lid te 
zijn in Sneeuwsport Vlaanderen 

● Wanneer een werkend lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen niet betaald heeft binnen de maand 
na een 2e schriftelijke aanmaning. 

Als door de ontslagneming van een werkend lid het aantal werkende leden onder het wettelijk of statutair 

minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn terug voldaan is 

het minimum aantal werkende leden (zie Artikel 2.2.1) 

ARTIKEL 2.2.5 SCHORSING VAN WERKENDE LEDEN 

Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van Sneeuwsport Vlaanderen, kan de Raad van 

Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van een Algemene Vergadering waarop beslist wordt over 

de beëindiging van het lidmaatschap. 
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 ARTIKEL 2.2.6 UITSLUITING VAN WERKENDE LEDEN 

Het lidmaatschap van een werkend lid kan op elk moment worden beëindigd door een besluit van de Alge-

mene Vergadering, bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de wer-

kende leden, of op de gewone jaarlijkse A.V., met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegen-

woordigde stemmen. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden meegerekend als neen-stemmen.  

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het werkend lid wordt door de voorzitter van de Raad 

van Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid heeft het recht gehoord te worden 

op de Algemene Vergadering.  

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een werkend lid is geheim. 

ARTIKEL 2.3 TOEGETREDEN LEDEN 

ARTIKEL 2.3.1 AANSLUITING VAN TOEG ETREDEN LEDEN 

Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van Sneeuwsport Vlaanderen ondersteunt, kan toegetreden 

lid zijn.  

Hij/zij dient lid te zijn van een van de werkende leden van Sneeuwsport Vlaanderen en dient een jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdrage te betalen aan Sneeuwsport Vlaanderen. 

De formaliteiten van aansluiting als toegetreden lid worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

ARTIKEL 2.3.2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN TOEGETREDEN LEDEN 

De RvB bepaalt in het huishoudelijk reglement de rechten en plichten van de toegetreden leden. Toegetre-

den leden hebben geen stemrecht in de AV. 

ARTIKEL 2.3.3 ONTSLAGNEMING VAN TOEGETREDEN LEDEN 

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit Sneeuwsport Vlaanderen. 

ARTIKEL 2.3.4 BEËINDIGING VAN LIDMAATSCHAP VAN TOEGETREDEN LEDEN 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door de Raad van Bestuur. 

De uitsluiting van toegetreden leden wordt geregeld door het huishoudelijk reglement.  

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden. 
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ARTIKEL 2.3.5 UITSLUITING VAN RECHTEN OP DE ACTIVA VAN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Geen enkel werkend lid, geen enkel toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een over-

leden Toegetreden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van Sneeuwsport 

Vlaanderen. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoor-

ding van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen. 

Deze uitsluiting van rechten op de activa van Sneeuwsport Vlaanderen geldt te allen tijde: tijdens het lid-

maatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van Sneeuw-

sport Vlaanderen, enz. 

ARTIKEL 3 ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 3.1 SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle 

leden van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvB, bij diens afwezigheid door de penningmeester of se-

cretaris van de RvB. Bij afwezigheid van voornoemde personen, wordt de vergadering verdaagd. 

De voorzitter duidt de secretaris van de AV aan en 2 stemopnemers, die noch bestuurder, nog kandidaat-

bestuurder zijn. 

ARTIKEL 3.2 BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend: 

● De wijziging van de statuten 
● De benoeming en het ontslag van de bestuurders 
● De benoeming en het ontslag van de commissarissen  
● De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 
● Renumeratie bestuurders en commissarissen 
● De goedkeuring van de begroting, jaarplanning en van de rekeningen 
● De ontbinding van Sneeuwsport Vlaanderen 
●  (Meerjaren) beleidsplannen goedkeuren 
● Jaarverslagen goedkeuren 
● Beëindiging van het lidmaatschap van Werkende leden 
● Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen 

 

ARTIKEL 3.3 VERGADERINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maan-

den na afsluiting van het boekjaar.  

Een Bijzondere Algemene Vergadering moet worden gehouden op verzoek van minstens 1/5 van de wer-

kende leden en in de gevallen dat de Raad van Bestuur het nodig acht. 
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 ARTIKEL 3.4 UITNODIGING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

De uitnodiging wordt minstens 3 weken voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle 

Werkende leden verstuurd per e-mail op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.  

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van 

agenda. De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. 

Elk punt dat door minstens 1/5 van de werkende leden aangebracht werd, moet op de agenda worden ge-

plaatst.  

Het moet uiterlijk 8 kalenderdagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur 

bezorgd worden. 

Op de Algemene Vergadering zelf kunnen geen punten aan de agenda meer worden toegevoegd. 

ARTIKEL 3.5  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING 

Om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering moeten stemgerechtigde afgevaardigden zich op 

de dag van de AV schriftelijk aanmelden . Minstens 3 werkdagen voor de AV plaats heeft, zullen de werkende 

leden hun stemgerechtigde afgevaardigden kenbaar maken op het secretariaat  van Sneeuwsport Vlaande-

ren. Eventuele volmachten dienen eveneens  binnen dezelfde periode te worden doorgegeven.  

Ieder toegetreden lid kan de Algemene Vergadering bijwonen zonder stemrecht. 

ARTIKEL 3.6 AANWEZIGHEIDSQUORUM OP DE ALGEMENE VERGADERING 

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen bij aanwezigheid van de helft van de stemgerechtigde 

afgevaardigden behalve wanneer de vzw-wet of deze statuten het anders bepalen. 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal stemgerechtigde afgevaardigden 

aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden.  

Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige stem-

gerechtigde afgevaardigden . De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste verga-

dering worden gehouden. 

  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
mailto:info@sneeuwsport.vlaanderen


 

 

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen  

 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

 
ARTIKEL 3.7 STEMMING OP DE ALGEMENE VERGADERING 

Op de Algemene Vergadering heeft elk werkend lid recht op zoveel stemmen als bepaald in Artikel 2.2.2 van 

de statuten. 

Stemgerechtigde afgevaardigden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door een andere 

stemgerechtigde afgevaardigde  vertegenwoordigd worden. Elk stemgerechtigde kan maximum 1 volmacht 

dragen. 

ARTIKEL 3.7.1 BEPALEN VAN DE MEERDERHEID 

Gewone meerderheid: het geheel getal dat onmiddellijk hoger is dan de helft van de geldig uitgebrachte 

stemmen die voor de berekening van deze meerderheid in aanmerking komen (de som van het aantal stem-

men voor én tegen). 

Tweederdemeerderheid: aantal hoger dan of gelijk aan 2/3 van het totaal aantal geldig uitgebrachte stem-

men die voor de berekening van deze meerderheid in aanmerking komen (de som van het aantal stemmen 

voor én tegen). 

ARTIKEL 3.7.2 PROCEDURE STEMMINGEN 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve deze die betrekking heb-

ben op de statuten, uitsluiting van effectieve Werkende leden en ontbinding van de vereniging (2/3 meer-

derheid vereist, (zie Artikel 10.1). Ieder Werkend lid krijgt één of meerdere stembiljetten i.f.v. het aantal 

volmachten dat hij bij aanvang van de AV heeft laten registreren. De telling gebeurt op de volgende manier 

(niet chronologische volgorde): 

• de stemmen ‘voor’; 

• de stemmen ‘tegen’; 

• het aantal onthoudingen. 

ARTIKEL 3.7.3 VERKIEZINGEN BESTUURDERS 

De stemmingen zijn geheim als het om personen gaat. De stembiljetten zullen zo gedrukt worden dat, naast 

de naam van elke kandidaat, één in te vullen vakje staat.  

Om verkozen te worden tot bestuurder zijn er twee mogelijkheden: 

• Er zijn minder of evenveel kandidaten als het aantal verkiesbare plaatsen. In dit geval dient men de 

helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen te bekomen. 

• Er zijn meer kandidaten dan het aantal uittredende bestuurders. In dit geval zijn de kandidaten die 

het hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen.  

Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. Bij de telling wordt geen rekening 

gehouden met de ongeldige, noch met de blanco stembiljetten.  
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 ARTIKEL 3.8 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Er wordt een verslag opgemaakt van de beslissingen van de Algemene Vergadering in een verslagarchief, dat 

bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van Sneeuwsport Vlaanderen. Dit kan zowel digitaal als op pa-

pier bewaard worden.  

Elk werkend lid heeft inzagerecht in dit verslagarchief. Daarnaast worden de werkende leden op de hoogte 

gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door publicatie van de beslissingen op de web-

site. 

Ook toegetreden leden en derden hebben inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering. Daarnaast 

worden zij op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door publicatie van de 

beslissingen op de website. 

Beslissingen over persoonsgebonden materies worden niet gepubliceerd op de website , tenzij anders be-

slist door de A.V.  

De A.V. kan, bij gewone meerderheid, eveneens beslissen om andere beslissingen dan persoonsgebonden 

materies niet te publiceren op de website. 

ARTIKEL 4 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 

ARTIKEL 4.1 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 

Sneeuwsport Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 5 bestuur-

ders : de voorzitters van de verschillende commissies aangevuld met 3 gewone mandaten die worden goed-

gekeurd door de AV. De AV telt minstens 1 persoon meer dan de RvB 

In de Raad van Bestuur mogen maximaal een gelijk aantal personen per werkend lid zetelen als vastgelegd 

in Artikel 2.2.2 voor de afvaardiging naar de Algemene Vergadering.  

Enkel natuurlijke personen die lid zijn van en voorgedragen worden door een werkend lid (club) kunnen be-

stuurder worden. 

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen 

van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden voor een termijn van 4 jaar.  

De bestuurders worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn opnieuw herkiesbaar. Hun opdracht 

eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering. 

Om de continuïteit binnen Sneeuwsport Vlaanderen te garanderen kan per jaar maximum de helft van de 

bestuurders herverkiesbaar zijn. 

In de oproep tot de AV worden voor de vrijgekomen bestuur posities vacatures uitgeschreven. In de uitno-

diging zal vermeld worden welke bestuurder(s) met welke functie uittredend is/zijn. 

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen: 

● Enkel natuurlijke personen  
● Die aangesloten zijn bij Sneeuwsport Vlaanderen vzw  
● Die niet uitgesloten is als toegetreden lid door de RvB 
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● Die geen commerciële band/voordeel heeft met een bedrijf dat commerciële relaties heeft met 

Sneeuwsport Vlaanderen 
● Die geen lid is van een rechtsprekend orgaan van Sneeuwsport Vlaanderen 
● Die geen familie in 1e lijn is van een toegetreden lid met een FIS-licentie bij Sneeuwsport Vlaanderen 

 
In uitzonderlijke gevallen kan de AV beslissen om van bovenstaande inhoudelijke voorwaarden af te wijken, 
mits het aantonen van een meerwaarde in de RvB van deze kandidaat.  

De bestuurders oefenen hun mandaat vrijwillig, zonder vergoeding, geschenken of Voordelen Alle Aard uit. 

Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de grootte en de functionaliteit ervan kan 

aangetoond worden en mits akkoord van de RvB. 

De RvB duidt met gewone meerderheid de voorzitter aan, de secretaris, de penningmeester en eventuele 

andere functiebenamingen voor de overige bestuurders.   

De voorzitter van de RvB kan in geen geval deel uitmaken van het personeel van Sneeuwsport Vlaanderen. 

ARTIKEL 4.2 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die een college vormt en haar vertegenwoordigt 

in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kun-

nen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.  

Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang 

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden 

niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van 

Sneeuwsport Vlaanderen of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

De missie en visie van Sneeuwsport Vlaanderen kunnen niet door de RvB worden gewijzigd. De RvB kan wel 

een voorstel tot wijziging laten goedkeuren door de Algemene Vergadering. 

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze open-

baar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuur-

der(s) in het gedrang. 

De RvB heeft o.a., maar niet beperkt tot, de bevoegdheid tot  

• het oprichten of ontbinden van commissies waarvan zij de samenstelling en de bevoegdheden be-

paalt en/of creëren van nieuwe bestuursfuncties bij gewone meerderheid der stemmen. Er kan ten 

allen tijde met gewone meerderheid van stemmen een expert zonder stemrecht toegevoegd worden 

voor 1 seizoen. 

• Het formuleren en opvolgen van de strategische doelen van Sneeuwsport Vlaanderen. 
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 • Erop toezien dat de strategische doelen in de verschillende commissies worden vertaald naar opera-

tionele doelen en het opvolgen van de resultaten, alsook het erop toezien dat de waarden en normen 

van de vereniging worden uitgedragen en nageleefd. 

• Benoeming en ontslag van personeelsleden van Sneeuwsport Vlaanderen 

ARTIKEL 4.3 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Twee bestuurders, waaronder minimaal de voorzitter, vertegenwoordigen de Raad van Bestuur in alle han-

delingen in en buiten rechte.  

De RvB kan volmacht geven aan personeelsleden  van Sneeuwsport Vlaanderen, alsook aan individuele leden 

van de RvB om deze rechtsgeldig te vertegenwoordigen voor verbintenissen. De maximale tekenbevoegd-

heid zal per personeelslid en/of persoon bepaald en besproken worden op en door de RvB navenant aard 

van de activiteiten van het personeelslid. 

ARTIKEL 4.4 BEKENDMAKINGSVEREISTEN RAAD VAN BESTUUR 

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om Sneeuwsport 

Vlaanderen te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging ter 

griffie van de rechtbank van koophandel en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-

blad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die Sneeuwsport Vlaanderen vertegenwoor-

digen, Sneeuwsport Vlaanderen ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de om-

vang van hun bevoegdheden. 

ARTIKEL 4.5 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van Sneeuwsport 

Vlaanderen het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter met een minimum van 5 

keer per jaar. 

De oproeping gebeurt per e-mail, minstens 7 kalenderdagen voor het tijdstip van de samenkomst van de 

Raad van Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van de Raad van Bestuur, 

evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter. 

Leden van de RvB die tevens personeelslid zijn hebben geen stemrecht. Dit geldt niet voor de directeur Top-

sport aangezien deze functie altijd deel uitmaakt van het vaste personeelsbestand, en de directeur Topsport 

steeds de voorzitter is van de topsportcommissie. 

ARTIKEL 4.6 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING OP DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als minstens 1/2 van de bestuurders aan-

wezig of vertegenwoordigd zijn via volmacht. 

Elke bestuurder kan slechts 1 volmacht hebben. Deze volmacht dient schriftelijk en voor aanvang van de 

vergadering aan de voorzitter bezorgd te worden en geacteerd te worden in de aanwezigheidslijst. 

De besluiten binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de 

aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. 
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In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Sneeuwsport Vlaande-

ren het vereisen, kunnen besluiten van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuur-

ders genomen worden. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot 

schriftelijke besluitvorming over te gaan. Die houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-

mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel. 

 

ARTIKEL 4.7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Raad van Bestuur, dat bewaard wordt op de maat-

schappelijke zetel van Sneeuwsport Vlaanderen. Dit kan zowel digitaal bewaard worden, als op papier. 

Sneeuwsport Vlaanderen publiceert een publieke versie van de notulen van de Raad van Bestuur op haar 

website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet aangewezen. 

 

ARTIKEL 4.8 TEGENSTRIJDIG BELANG 

Als een bestuurder een belang van persoonlijke en/of commerciële en/of vermogensrechtelijke aard heeft, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, dat strijdig is met een beslissingspunt of een verrichting die tot de bevoegd-

heid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad 

van Bestuur een besluit neemt. 

Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden 

en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

Binnen de grenzen van Sneeuwsport Vlaanderen bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entitei-

ten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad van 

Bestuur vastgestelde beleid. 

ARTIKEL 4.8.1 PROCEDURE BIJ BELANGENVERMENGING 

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en 

de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.  

Belangenconflicten worden genotuleerd : 

- in het verslag met vermelding dat de bestuurder de vergadering heeft verlaten 

- In het register van belangenconflicten dat wordt beheerd door het secretariaat van Sneeuwsport 

Vlaanderen 

- In het jaarverslag 
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 ARTIKEL 4.8.2 AFWIJKEN VAN DE PROCEDURE BIJ BELANGENVERMENGING 

Indien de RvB wil afwijken van voorgaande procedure voor het goedkeuren van een transactie met een derde 

partij waarmee een bestuurslid een persoonlijke en/of commerciële en/of vermogensrechtelijke relatie heeft 

dan dient hiervoor goedkeuring gevraagd te worden op een Algemene Vergadering, waarbij een gewone 

meerderheid volstaat voor goedkeuring. 

ARTIKEL 4.9 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS 

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Tegenover Sneeuwsport Vlaanderen en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de ver-

vulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de 

statuten, en zijn ze enkel aansprakelijk voor de hen persoonlijk toerekenbare fouten.  

 

Door SVL vzw wordt een degelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de bestuurders 

indekt. 

ARTIKEL 4.10 EINDE BESTUURSMANDAAT VAN RECHTSWEGE EN DOOR ONTSLAGNEMING 

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de 

eerstvolgende Algemene Vergadering. 

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhou-

delijke voorwaarden om bestuurder te zijn in Sneeuwsport Vlaanderen, zoals in de statuten bepaald. De 

vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering. 

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat redelijkerwijs in zijn vervanging 

kan voorzien worden. 

Het mandaat van een bestuurder eindigt: 

● wanneer de betrokkene niet langer lid is van Sneeuwsport Vlaanderen 
● bij ontslag als voorzitter binnen de betrokken commissie 
● van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder. 

 

Op de RvB volgend op het ontslag, wordt de procedure tot vervanging ingezet met een oproep tot kandidaat-

stelling bij de toegetreden leden actief binnen de commissie. Voor de vervanging van de 3 afgevaardigde 

bestuurders van de AV wordt gewacht tot de eerst volgende Algemene Vergadering. 

ARTIKEL 4.11 ONTSLAG VAN BESTUURDERS 

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met 

een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim. 
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ARTIKEL 4.12 ONVERENIGBAARHEID 

● De functie van lid in de Raad van Bestuur als bestuurder is onverenigbaar met een professionele 
functie bij Sneeuwsport Vlaanderen, met uitzondering van de Technisch Directeur Topsport die als 
Voorzitter van de Topsportcommissie automatisch lid is van de Raad van Bestuur en steeds een per-
soneelslid moet zijn van SVL vzw.  

● De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met een leidinggevende functie bij een 
bedrijf of een organisatie dat rechtstreeks commerciële belangen heeft bij de werking van de fede-
ratie. 

● De functie van lid van de raad van bestuur kan onverenigbaar zijn met een leidinggevende functie bij 
een organisatie (publiek - of privaatrechtelijk ) die aantoonbaar belang of voordeel, commercieel of 
anders, haalt uit mogelijke beslissingen in de Raad van Bestuur, aangaande een activiteit, de organi-
satie van een event of het ontwikkelen van een initiatief (sportief, administratief, organisatorisch) in 
de ruimst mogelijke zin van de betekenis 

● De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met eender welke functie, waardoor de 
mogelijkheid tot belangenvermenging of een ernstig vermoeden tot belangenvermenging, kan ont-
staan.  

● De functie van lid van de Raad van Bestuur van Sneeuwsport Vlaanderen is in principe verenigbaar 
met de functie van lid van de Raad van Bestuur bij een Ski/Snowboard club, tenzij er wordt aange-
toond dat de betrokken bestuurder zich kennelijk schuldig maakt aan belangenvermenging 

 

ARTIKEL 5 HET DAGELIJKS BESTUUR 

ARTIKEL 5.1 SAMENSTELLING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat, worden daartoe gerekend:  

● alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van 

Sneeuwsport Vlaanderen te verzekeren en  

● alle handelingen die wegens hun minder belang en de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te 

nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, of voorzitter en twee 

bestuurders. 

Per werkend lid kan slechts 1 persoon in aanmerking komen voor een van deze functies.  

Zij worden door de Raad van Bestuur benoemd.  

Deze personen handelen als college, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordi-

gingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. 
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 In afwijking van artikel 13bis van de vzw-wet, kunnen de personen belast met het Dagelijks Bestuur niet 

zonder toestemming van de Raad van Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die ver-

band houden met de vertegenwoordiging van Sneeuwsport Vlaanderen in het kader van het dagelijks bestuur 

bij transacties waarvan de grootte jaarlijks zal worden vastgelegd in het verslag van de laatste RvB van een 

kalenderjaar. Eventueel opgesplitst in kosten en investeringen. 

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze open-

baar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegen-

woordigers in het gedrang. 

ARTIKEL 5.2 AANSPRAKELIJKHEID VAN DAGELIJKS BESTUURDERS 

De dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van Sneeuwsport Vlaande-

ren. Tegenover Sneeuwsport Vlaanderen en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de 

vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de 

statuten, en zijn ze enkel aansprakelijk voor de hen persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht 

van dagelijks bestuur. 

 

ARTIKEL 6 COMMISSIES 

ARTIKEL 6.1 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES  

Iedere persoon aangesloten bij een werkend lid van Sneeuwsport Vlaanderen waarvan de activiteiten zich 

hoofdzakelijk richten op de doelstellingen van de respectievelijke commissies kan zich kandidaat stellen als 

lid van deze commissie mits een degelijke schriftelijke motivatie en bereidheid tot het aanvaarden van een 

vacante functie binnen de commissie. 

Er kunnen per commissie en per werkend lid maximaal 2 personen afgevaardigd worden en dit mits te vol-

doen aan het vooropgestelde profiel. 

Er kan eventueel, mits goedkeuring met gewone meerderheid door de leden van de commissie, een expert 

toegevoegd worden voor een periode van één sportseizoen, evenwel zonder stemrecht en op voorwaarde 

dat deze persoon bewijst een meerwaarde te betekenen voor deze commissie.  

De Voorzitter van de commissie wordt lid van de RvB Sneeuwsport Vlaanderen na aanvaarding door de Al-

gemene Vergadering, voor zo lang zijn mandaat als commissievoorzitter loopt.  

Bij het oprichten van een nieuwe commissie wordt de Voorzitter van deze commissie toegevoegd aan de 

RvB, zonder stemrecht, tot aanvaarding als bestuurder door de Algemene Vergadering. 

ARTIKEL 6.2 ONTSLAG VAN COMMISSIELEDEN 

Bij ontslag of ontstentenis van een commissievoorzitter of motie van wantrouwen tegen de commissievoor-

zitter zal de commissie een nieuwe voorzitter voorstellen die ad interim zal zetelen tot de volgende Algemene 

Vergadering. 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
mailto:info@sneeuwsport.vlaanderen


 

 

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen  

 

Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

 
De RvB zal, na overleg, de kandidatuur van deze persoon voordragen op de Algemene Vergadering als com-

missievoorzitter en als lid van de RvB. Na aanvaarding op de AV zal deze nieuwe commissievoorzitter de 

plaats van zijn voorganger definitief innemen binnen de RvB tot einde van het lopende mandaat.  

Een mandaat binnen een commissie loopt over een periode van 4 jaar.  Bij ontslag of ontstentenis van een 

commissielid kan de club, waartoe deze persoon behoorde, aan de commissievoorzitter een nieuwe kandi-

daat voorstellen ter beëindiging van het lopende mandaat met behoud van stemrecht. Dit onder de voor-

waarden zoals hierboven bepaald. 

Nieuwe werkende leden, die nog niet aanvaard zijn, kunnen geen vertegenwoordiging met stemrecht heb-

ben in de commissies. Zij kunnen de commissie dus enkel bijwonen zonder stemrecht. 

ARTIKEL 6.3 BEVOEGDHEDEN COMMISSIES 

Taken van de commissies en de commissieleden : 

● een missie opstellen zodat deze kan verwerkt worden in het vierjaarlijks beleidsplan van Sneeuw-
sport Vlaanderen; 

● strategische doelstellingen bepalen, met daaraan gekoppeld een omschrijving van de activiteiten;  
● Een jaarplanning opmaken (vergaderschema, activiteiten,…) 
● budget voorstellen voor het volgende kalenderjaar dat wordt voorgelegd aan de voorlaatste RvB 

van het voorafgaande kalenderjaar, zodat dit kan verwerkt worden in het totaal budget van 
Sneeuwsport Vlaanderen voor het komende sportjaar; 

● verslag uitbrengen door de commissievoorzitter tijdens de AV over de werking van het afgelopen 
jaar. 

● Ad hoc werkgroepen oprichten 

 

ARTIKEL 6.4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN COMMISSIELEDEN 

De RvB bepaalt in het huishoudelijk reglement de rechten en plichten van de toegetreden leden. De RvB kent 

volgende rechten tot aan de commissieleden: 

● zelfstandige besteding van het, in de RvB goedgekeurde budget; 

● zelfstandig beslissingsrecht indien de genomen beslissingen niet ingaan tegen de reglementen van 

Sneeuwsport Vlaanderen;  

● stemrecht van elk aanwezig commissielid wordt in de stemprocedure omschreven in het Huishoude-

lijk Reglement. Bij beraadslaging over een punt waarbij een commissielid een tegenstrijdig belang 

heeft, maakt het betrokken commissielid dit spontaan bekend en mag hij niet deelnemen aan de 

beraadslaging en de stemming over dat punt. 

● Voorstellen tot wijziging van bestaande reglementen of overeenkomsten (administratieve of finan-

ciële) dienen via de commissievoorzitter ter goedkeuring aan de RvB te worden overgemaakt. 
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 ARTIKEL 7 NATIONALE AFVAARDIGING 

ARTIKEL 7.1 VERTEGENWOORDIGING RAAD VAN BESTUUR KBSF 

Enkel leden van de Raad van Bestuur Sneeuwsport  Vlaanderen komen in aanmerking voor een mandaat als 

bestuurder binnen de RvB Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF). Indien niet alle mandaten binnen de RvB 

KBSF kunnen ingevuld worden door leden van de RvB Sneeuwsport Vlaanderen, selecteert de RvB Sneeuw-

sport Vlaanderen met gewone meerderheid van stemmen extra kandidaten.  

Het jaar dat het voorzitterschap van de KBSF overgaat naar Sneeuwsport Vlaanderen , wordt er binnen de 

RvB Sneeuwsport Vlaanderen beslist wie er als voorzitter wordt voorgedragen en wie de bestuurders zijn 

voor de volgende legislatuur.  

De mandaten lopen over 4 jaar. Eventuele vervanging gebeurt zoals voorzien in de statuten van de KBSF. 

ARTIKEL 7.2 VERTEGENWOORDIGING ALGEMENE VERGADERING KBSF 

De vertegenwoordiging op de AV van de KBSF bestaat uit de bestuurders van Sneeuwsport Vlaanderen in de 

RvB KBSF, aangevuld met 2 leden uit de commissies van Sneeuwsport Vlaanderen. De RvB Sneeuwsport 

Vlaanderen verkiest deze met gewone meerderheid van stemmen. 

ARTIKEL 7.3 VERTEGENWOORDIGING NATIONALE COMMISSIES KBSF 

De vertegenwoordiging naar de nationale commissies gebeurt vanuit de Vlaamse commissie. De Vlaamse 

commissie beslist onder haar leden welke de 3 kandidaten zijn die samen met de Voorzitter van de commissie 

worden afgevaardigd naar de Nationale commissie. Deze afvaardiging wordt aangevuld met maximaal 2 le-

den. Hun afvaardiging wordt goed gekeurd door de Vlaamse commissie. 

Er  kan slechts één afgevaardigde per werkend lid afgevaardigd worden naar de Nationale commissie.  

Enkel kan uitzondering gemaakt worden indien er onvoldoende kandidaten zijn. Deze worden dan goedge-

keurd door de Vlaamse commissie. 

Kandidaten voor de Nationale commissie worden goedgekeurd door de RvB Sneeuwsport Vlaanderen, voor-

afgaand aan de AV KBSF en daarna doorgegeven aan de Secretaris-generaal van de KBSF. 

Vanuit de Vlaamse commissies worden de vertegenwoordigers afgevaardigd voor minimum 2 jaar. 

Indien er een mandaat vervalt of een commissielid niet meer kan fungeren, wordt een vervanger vanuit de 

commissie voorgedragen, mits goedkeuring van de RvB Sneeuwsport Vlaanderen. 

De commissie heeft de volmacht om de afvaardiging naar de Nationale commissie voor te bereiden en voor 

te stellen via zijn Voorzitter aan de RvB Sneeuwsport Vlaanderen  voorafgaand aan de AV KBSF  
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ARTIKEL 8 BOEKHOUDING 

 

ARTIKEL 8.1 BOEKJAAR 

Het boekjaar van Sneeuwsport Vlaanderen begint op 01/01 en eindigt op 31/12. 

ARTIKEL 8.2 BOEKHOUDING 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in de vzw-wet en de betreffende uitvoerings-

besluiten. 

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en een voorstel van begroting ter 

goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Nadat de Raad van Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Alge-

mene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. 

De jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de vzw-wet en de betreffende uit-

voeringsbesluiten. 

ARTIKEL 8.3 TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS 

De Algemene Vergadering kan een Financieel comité benoemen bestaande uit 2 onafhankelijke rekening-

nazichters. 

Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisa-

tie.  

• De raad van bestuur voorziet het comité van alle gevraagde informatie en ondersteuning.  

• De raad van bestuur is verplicht het comité inzage te geven in alle benodigde stukken.  

• De leden van het comité dienen over relevante (financiële) deskundigheid te beschikken.  

• Het comité vergadert minstens eenmaal per jaar.  

• Het comité brengt verslag uit aan de algemene vergadering.  

• Bijkomende taken van het comité kunnen onder meer de volgende zaken inhouden:  

o evalueren van en aanbevelingen doen met betrekking tot de systemen van interne con-

trole, risicobeheer en governance;  

o toezicht houden op het interne auditproces  

Zolang Sneeuwsport Vlaanderen voor het laatst afgesloten boekjaar niet beantwoordt aan de criteria van 

'zeer grote' vzw, vermeld in artikel 17, §5 VZW-wet, is Sneeuwsport Vlaanderen niet verplicht een commis-

saris te benoemen. 

Zodra Sneeuwsport Vlaanderen er wel aan beantwoordt, wordt de controle op de financiële toestand, op de 

jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin op te nemen verrichtingen, aan een commissaris 
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 opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevi-

soren voor een termijn van 1 jaar. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris 

en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris. 

 

ARTIKEL 9 DECREET 

ARTIKEL 9.1 DECREET 

Sneeuwsport Vlaanderen, alle werkende en toegetreden leden onderschrijven volledig: 

● het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport-

sector, de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en eventuele nieuwe decreten.  

● Het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten, de desbetreffende uitvoe-

ringsbesluiten en eventuele nieuwe decreten. 

ARTIKEL 10 ONTBINDING EN VEREFFENING 

ARTIKEL 10.1 VRIJWILLIGE ONTBINDING VAN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

Sneeuwsport Vlaanderen kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden. 

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van 

Sneeuwsport Vlaanderen, voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minstens 1/5 van alle werkende  

leden. 

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van Sneeuwsport Vlaanderen, 

moet minstens 2/3 van de stemgerechtigde afgevaardigden  aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Alge-

mene Vergadering.  

De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5 van 

de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 2 vereffenaar(s), 

waarvan zij de opdracht omschrijft. 

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt Sneeuwsport Vlaanderen altijd dat zij "vzw in vereffening" is 

overeenkomstig de VZW-wet. 
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ARTIKEL 10.2 GERECHTELIJKE ONTBINDING VAN SNEEUWSPORT VLAANDEREN 

De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar 

Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van Sneeuwsport Vlaanderen als die : 

• niet in staat is haar verbintenissen na te komen,  

• of als ze haar vermogen of inkomsten voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opge-

richt,  

• of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten,  

• of in strijd handelt met de wet of met de openbare orde,  

• of als ze gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neerlegde, tenzij de ontbre-

kende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten voor de rechtbank worden geslo-

ten,  

• of als ze minder dan 3 werkende leden telt. 

ARTIKEL 10.3 BESTEMMING VERMOGEN VAN SNEEUWSPORT VLAANDEREN NA ONTBINDING 

In geval van ontbinding en vereffening beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over 

de bestemming van het vermogen van Sneeuwsport Vlaanderen. 

Er dient rekening te worden gehouden met het doel van Sneeuwsport Vlaanderen. In geen geval mag het 

activa toegewezen worden aan leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel gelijk-

aardig aan dat van Sneeuwsport Vlaanderen. Ook dan moet het activa bestemd blijven voor een doel, gelijk-

aardig aan dat van Sneeuwsport Vlaanderen. 

ARTIKEL 10.4 BEKENDMAKINGSVEREISTEN 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëin-

diging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neer-

gelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en bekendgemaakt in de Bijla-

gen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de VZW-wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

ARTIKEL 11 SLOTBEPALING 

ARTIKEL 11.1 SLOT 

De RvB kan voor alles wat niet voorzien is in deze statuten, reglementen uitvaardigen onder de vorm van een 

huishoudelijk reglement. 

Het afsluiten van enige overeenkomst van samenwerking of tewerkstelling in dienst van Sneeuwsport Vlaan-

deren, zal gepaard gaan met het onderschrijven en aanvaarden van het huishoudelijk reglement. 

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van de VZW-wet, zoals gewij-

zigd, en de uitvoeringsbesluiten van toepassing. 
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