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DUIKSPORTVERENIGING 

 

WET WHEELS DUKLO LEUVEN vzw 
met zetel te 3210 Lubbeek, Kwadeschuurstraat 4. 

Ondernemingsnummer: 

Identificatienummer: 

 aangesloten bij de Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport (verkort: NELOS VZW) 

 
De ondergetekenden, stichters, allen van Belgische nationaliteit, willen een vereniging zonder 
winstoogmerk oprichten onder hen en al de personen die er later deel van zullen uitmaken, en hebben 
overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderdeenentwintig de volgende statuten in 
gecoördineerde vorm opgemaakt.  
 
 

STATUTEN 
 

 
TITEL I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
Art. 1. - De vereniging draagt als naam: “WET WHEELS DUKLO LEUVEN vzw”. 
 
Art. 2. - De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 3210 LUBBEEK, Kwadeschuurstraat 4, 
gelegen in het gerechtelijk arrondissement LEUVEN. 
De Algemene Vergadering heeft, mits naleving van de wettelijke publicatievereisten ter zake, het recht de 
zetel te verplaatsen voor zover binnen het gerechtelijke arrondissement Leuven wordt gebleven. 
 
Art. 3. - § 1. De vereniging heeft tot doel: het beoefenen en bevorderen van de watersport in al haar 
vormen, met en voor gehandicapten, in het bijzonder de duiksport en alle ermee verwante activiteiten, 
alsook het inrichten van allerlei manifestaties in verband met dit doel. 
Watersporters met een handicap worden in de vereniging Wet Wheelers genoemd, onafhankelijk van de 
aard van de handicap en de watersportactiviteit.  
§ 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van 
het maatschappelijke doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in 
eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen. 
§ 3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op 
voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. 
 
Art. 4. - De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
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TITEL II. - LEDEN 
 
Art. 5. - §1. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie bedragen. 
§ 2. Er zijn twee soorten leden.  Hun rechten en plichten worden bepaald door de wet alsook door de 
hierna volgende statutaire bepalingen:  
 
a. “effectieve leden” of ook genoemd gewone leden, van wie het aantal niet minder mag bedragen dan 
drie. 
Om effectief lid te worden moet men: 

 Genieten van de volledige afwezigheid van verzet uitgaande van de leden.  Dergelijk 
eventueel verzet moet schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter kenbaar gemaakt worden.  

 Aangenomen worden door de raad van bestuur. 
 De door de raad van bestuur bepaalde bijdragen betalen.  
 Zich gedragen naar alle wettelijke en statutaire vereisten, alsook naar deze die eventueel 

vervat zijn in een door de raad van bestuur uitgevaardigd reglement van inwendige orde.  
 Meerderjarig zijn om stemrecht te genieten.  
 Tenminste één volledig jaar als toegetreden lid in de vereniging opgenomen zijn. 
 Een effectief lid dat langer dan één volledig kalenderjaar de vereniging verlaat en zich nadien 

opnieuw aansluit wordt automatisch als nieuw toegetreden lid beschouwd. 
 
b. “toegetreden leden"  

 Voldoen aan de eerste vier voorwaarden van toepassing op effectieve leden. 
 Voor minderjarigen: aan de voorzitter een schriftelijke toestemming overhandigen van de 

ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers om deel uit te maken van de vereniging. 
 
Toegetreden leden hebben geen stemrecht.  
De stichters van de vereniging zijn de eerste effectieve leden. 
 
Art. 6. - § 1. Bijkomende voorwaarden voor het lidmaatschap kunnen door het reglement van inwendige 
orde worden opgelegd. 
§ 2. Nieuwe leden worden aanvaard door beslissing van de raad van bestuur.  
§ 3. Wet Wheelers en kandidaat-Wet Wheelers zijn per definitie "eerste lid" binnen de vereniging en 
moeten voldoen aan de voorwaarden van de NELOS o.a. wat betreft medische geschiktheid en/of 
beperkingen en het formeel laten vaststellen ervan, en zijn via het jaarlijkse verenigings- en NELOS-
lidmaatschap automatisch verzekerd gedurende hun lidmaatschap. 
Wet Wheel-begeleiders en kandidaat-Wet Wheel-begeleiders en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het laten vaststellen van hun medische geschiktheid voor zwembad- en/of duikactiviteiten, alsook 
voor afsluiten van een sportverzekering voor deelname aan zwembad- en/of duikactiviteiten, en zij 
moeten hiervan telkens per kalenderjaar hiervan de bewijzen voorleggen om lid te kunnen blijven. Zij 
moeten tevens jaarlijks hun intentie om zich in te zetten voor en mee te werken aan het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de vereniging opnieuw formeel bevestigen. 
 
Art. 7. -  De leden zijn een jaarlijks lidgeld verschuldigd, waarvan het bedrag door de raad van bestuur 
wordt vastgelegd, met een maximum van 250,00 EUR geïndexeerd. Het bedrag van dit lidgeld zal 
afhangen van o.a. de activiteiten (alleen zwembad-, dan wel zwembad- plus duikactiviteiten), of men 
tevens via de vereniging wil aansluiten bij de duiksportfederatie (NELOS), enz. en de respectievelijke 
bedragen worden jaarlijks door de raad van bestuur bepaald en bekendgemaakt op de Algemene 
Vergadering. 
Bij het eindigen van hun lidmaatschap kunnen de leden en hun rechtsopvolgers geen recht op de goederen 
van de vereniging laten gelden. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of door hun 
rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte gelden terug te vorderen of de zegels te leggen. 
 
Art. 8. - Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het 
verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde of overlijden. 
Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van 
bestuur. Een weigering om de vastgestelde bijdrage te betalen, of een weigering tot formele bevestiging 
van de intentie tot inzet voor en medewerking aan de doelstellingen van de vereniging, wordt als 
ontslagneming beschouwd.  
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Uitsluiting van een lid kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met twee derde van 
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. Opgave van redenen is niet vereist. 
Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht om gehoord te 
worden.  
 
 
 
 
TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING 
 
Art. 9. - De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ieder lid beschikt over één 
stem.  Effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden 
vertegenwoordigd.  
Toegetreden leden alsook minderjarige effectieve leden hebben geen stemrecht. 
Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. 
 
Art. 10. - De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en beslissen in alle zaken die de 
vereniging aanbelangen en die niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.  
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van de leden haar bevoegdheden aan de raad van 
bestuur overdragen, behalve deze door artikel 4 van de VZW-wet aan de algemene vergadering zijn 
voorbehouden, zijnde:  
1°  de wijziging van de statuten; 
2°  de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
3°  de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
4°  de ontbinding van de vereniging; 
5° kwijting van bestuurders en de commissarissen;  
6° uitsluiting van een lid 
 
Art. 11. - § 1. In de loop van de eerste helft van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone 
algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de 
begrotingen voor het volgende jaar. 
§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van 
bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. 
§ 3. Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren ten minste acht dagen op 
voorhand. Alle leden moeten opgeroepen worden.  Dit gebeurt per gewone brief, per elektronische 
communicatie of door aankondiging in het tijdschrift of website van de vereniging. 
De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. 
§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens 
afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
§ 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die 
uitdrukkelijk op de agenda staan. 
§ 6. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige 
meerderheid van stemmen, zonder aanwezigheidsvereiste.  
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige 
leden hierom verzoekt, is de stemming geheim. 
 
§ 7. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen 
slechts genomen worden mits de wettelijke voorwaarden in acht genomen worden, meer bepaald onder 
andere een vereiste aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee/derden van de gewone leden.  Indien 
dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering bijeen worden geroepen welke geldig kan 
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde gewone leden.  Dergelijke tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  
 
§ 8. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de 
voorzitter en wordt bijgehouden in een register op de zetel van de vereniging. De verslagen kunnen daar 
worden ingekeken door de leden. 
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TITEL IV. - RAAD VAN BESTUUR 
 
Art. 12. - § 1. De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden, en maximum en bij voorkeur negen 
leden, benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar. Er wordt gestreefd 
naar een 1/3 vertegenwoordiging door Wet Wheelers binnen de raad van bestuur. 
§ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
§ 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde 
vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is. Leden die zich kandidaat wensen te 
stellen voor vacante bestuursmandaten dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen bij de voorzitter en 
de secretaris. De uiterlijke datum voor het indienen van de kandidaturen zal telkens in functie van de 
eerstvolgende Algemene Vergadering vastgelegd worden door de raad van bestuur en uiterlijk samen met 
de oproeping voor de Algemene Vergadering medegedeeld worden.  
§ 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 4 jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. Om de 2 
jaar zijn de helft van de bestuurders verplicht ontslagnemend maar wel herverkiesbaar en voorzitter, 
secretaris en penningmeester mogen hierbij niet gelijktijdig ontslagnemend zijn. 
§ 5. De voorzitter wordt rechtstreeks verkozen door de Algemene Vergadering. De bestuurders duiden 
collegiaal onder de leden van de raad een secretaris en een penningmeester aan. 
§ 6. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of niet 
meer vervullen van de lidmaatschapvoorwaarde, wordt door de algemene vergadering in de vervanging 
van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn. 
Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de 
volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit. 
 
 
Art. 13. - § 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder 
bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
handelingen. 
Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van 
rechtsmiddelen. 
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip 
van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van 
het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het 
opheffen van hypotheken. 
§ 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene 
vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur. 
§ 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer 
bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de 
maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. 
Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar. 
§ 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de 
gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders die daartoe afgevaardigd worden door de raad, 
behoudens wanneer de raad één afgevaardigde-bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt daartoe heeft 
aangesteld. 
§ 5. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen en/of reglementen van inwendige orde 
uit die hij nodig oordeelt. 
 
Art. 14. - § 1. De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. 
§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. 
De oproeping gebeurt schriftelijk of per e-mail ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, 
plaats, agenda. 
§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders 
aanwezig zijn. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere 
bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht 
beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft 
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 



 5 

§ 4. Van elke raad van bestuur wordt binnen de 3 weken na de vergadering een verslag opgemaakt dat ter 
nazicht en goedkeuring aan de bestuurders bezorgd wordt. De finale versie van het verslag wordt door de 
voorzitter ondertekend. 
 
 
TITEL V. - DIVERSE BEPALINGEN 
 
Art. 15. - Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn 
beleid tijdens het afgelopen dienstjaar.  De VZW voert boekhouding binnen de normen gesteld door de 
wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, d.w.z. een vereenvoudigde boekhouding die 
tenminste de mutaties op rekeningen en in contanten weergeeft, inclusief eventuele veranderingen in de 
passiva. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar.  
Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de 
goedkeuring van de algemene vergadering, met formele controle en goedkeuring door twee effectieve 
stemgerechtigde leden, commissarissen der rekening genoemd. 
 
De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de Griffie van de Rechtbank van 
Koophandel, overeenkomstig de bepalingen van de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Deze 
boekhouding dient niet alleen ter verantwoording voor de belastingen maar ook ten overstaan van de 
leden van de vereniging. 
 
Art. 16. - Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts 
besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. 
In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig artikel 19 
en 22 van de wet van 27 juni 1921. 
 
Art. 17. - In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het 
aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging of instelling met liefdadig doel, aan te duiden 
door de algemene vergadering.  
 
Art. 18. - Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de 
wet van 2 mei 2002, van toepassing. 
 
 

Wilsele, 01/01/2009 
 
De statuten vastgesteld zijnde, zijn ondergetekende stichters, bij éénparigheid van stemmen tot eerste 
effectieve leden en tevens leden van de raad van bestuur benoemd: 
 
1. Vansteenbeeck Fernand, 's Hertogenwijngaard 67, 3000 Leuven Rijksregister 31.12.13-309.36 
2. Wouters Bob, ’s Herenwegveld 157, 3020 Herent Rijksregister 46.09.27-411.02 
3. Goossens Marcus, Gebr. Tassetstraat 92, 3018 Wijgmaal Rijksregister 47.01.24-019.61 
4. Dupas Luc, Bovenbosstraat 19, 3052 Blanden Rijksregister 57.02.20-027.02 
5. De Craene Luc, Kwadeschuurstraat 4, 3210 Lubbeek Rijksregister 57.06.14-095.45 
6. Laeremans Guido, Zonnewegel 34, 1933 Sterrebeek Rijksregister 60.07.12-475.86 
7. Petit Philippe, Oude baan 68, 3060 Bertem Rijksregister 63.01.01-347.80 
8. Van Dijck Bram, Ramselsesteenweg 80, 2230 Herselt Rijksregister 80.07.25-197.06 
 


