
      
DUIKSPORTVERENIGING  

VZW TORPEDO 

met zetel te 3010 KESSEL-LO, Bergstraat 40; 

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

De hierna vernoemde personen : 

1.  Janssens Peter Hendrik Lucia - Holsbeek ......................................................................................................... 

2.  Van Orshoven Karolien, Louisa, Paula - Haasrode ........................................................................................... 

3.  Van Hoeymissen Eric – Kessel-Lo....................................................................................................................  

(Voor natuurlijke personen : naam , voornamen en woonplaats voluit.) 

zijnde de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, gemachtigd door de algemene vergadering,  
vertegenwoordigen de bestaande vereniging zonder winstoogmerk (identificatienummer 59397/69) waarvan de 
statuten bij deze akte worden gewijzigd overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 onder de hierna volgende 
voorwaarden, in gecoördineerde vorm:  

 

TITEL I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR  

Art. 1. - De vereniging draagt als naam: “TORPEDO”.  

Art. 2. - De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 3010 KESSEL-LO, Bergstraat 40, gelegen in het 
gerechtelijk arrondissement LEUVEN.  

Art. 3. - § 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk: het beoefenen en bevorderen 
van de onderwatersport in al haar vormen, in het bijzonder de duiksport en alle ermee verwante activiteiten, 
alsook het inrichten van allerlei manifestaties in verband met dit doel.  
§ 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het 
maatschappelijk 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 van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.           



     
TITEL II. - LEDEN  

Art. 5. - §1. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste vijf bedragen. 
§ 2. Er zijn twee soorten leden:  
Hun rechten en plichten worden bepaald door de wet alsook door de hierna volgende statutaire bepalingen.   

a. “werkende leden” of ook genoemd gewone leden, van wie het aantal niet minder mag bedragen dan vijf.  
Om werkend 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.  
Tenminste één volledig jaar als toegetreden lid in de vereniging opgenomen zijn.  

b. “toegetreden leden  
Voldoen aan de eerste vier voorwaarden van toepassing op werkende 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.   

Art. 6. - § 1. De voorwaarde voor het lidmaatschap worden door het reglement van inwendige orde bepaald. 
§ 2. Nieuwe leden worden aanvaard door beslissing van de raad van bestuur.   

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. 
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 wordt als ontslagneming beschouwd.  
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. 
Werkende leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd.  
Toegetreden 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 het 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 volgend 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 e-mail of door 
aankondiging in het tijdschrift 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, meerbepaald 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 
worden bijgehouden in een register op de zetel van de vereniging.       



    
TITEL IV. - RAAD VAN BESTUUR  

Art. 12. - § 1. De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden benoemd door de algemene vergadering en 
te allen tijde door deze afzetbaar. 
§ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
§ 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men werkend lid zijn van de vereniging, of een 
gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is. 
§ 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 4 jaar.  Dit mandaat is hernieuwbaar. 
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. 
§ 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.  

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, 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. 
§ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan 
de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.       



    
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 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.  

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 van toepassing.   

  Kessel-Lo   16/10/2005  

Volgen de namen, voornamen en de handtekeningen van de leden van de raad van bestuur, handelend op 
mandaat van de algemene vergadering.  

1.  Janssens Peter Hendrik Lucia - Holsbeek ......................................................................................................... 

2.  Van Orshoven Karolien - Haasrode................................................................................................................... 

3.  Van Hoeymissen Eric – Kessel-Lo.................................................................................................................... 

4.  Couwels Jos - Kerkom ..................................................................................................................................... 

5.  Dupas Luc - Haasrode .......................................................................................................................................     


