Vereniging zonder winstoogmerk
BELGISCH VERBOND VOOR MINIGOLF
VERKORT vzw B.V.M.G.
STICHTING EN STATUTEN

Artikel 1:
Onderstaande statuten vormen de gecoördineerde statuten van de vereniging, zoals ze werden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Vereniging op 19 juni 2004 Onderhavige statuten
vervangen de statuten zoals ze verschenen in het Staatsblad van 15 maart 1995 onder nr. 3048/65 .
HOOFDSTUK I - BENAMING, ZETEL, SOCIALE DOELEN.
Artikel 2: Naam van de vereniging.
2.01 VZW Belgisch verbond voor minigolf verkort “vzw. B.V.M.G.”
2.02 ASBL Union Belge de minigolf, en abrégé “asbl U.B.M.G.”
2.03 VOG Belgischer minigolf Verband, gekürzt „vog B.M.G.V.“
2.04 De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen,
uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming te gebruiken.
Artikel 3: Plaatsing van de zetel.
De vereniging is gevestigd te Merksemsebaan 151 2110 Wijnegem. De vereniging ressorteert
onder het gerechtelijke arrondissement Antwerpen. Alle stukken voorgeschreven door de VZWwet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van
koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.
De algemene vergadering van de vereniging kan de zetel van de VZW verplaatsen, onder de
voorwaarden vereist voor een statutenwijziging van de statuten van de vereniging.
Art4: Doel van de vereniging.
De vereniging stelt zich tot doel:
De prioritaire opdracht van de vzw B.V.M.G. bestaat erin om een solidair samenwerkingsverband
tussen de verenigingen tot stand te brengen die zich tot doel stellen het bevorderen en aanmoedigen van
de minigolf als amateursport al dan niet uitgeoefend in een amateurcompetitie, zodat alle leden kunnen
delen in de jaren opgedane ervaring met betrekking tot de organisatie van minigolfcompetities en de
speelmodaliteiten van minigolf als competitiesport.
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Rechtvaardigheid, respect, gelijkheid en democratische besluitvorming zijn voor de vzw B.V.M.G. de
instrumenten, waarmee een stabiele, toekomstgerichte en sportieve samenwerking kan worden in stand
gehouden tussen de verschillende gewesten en culturen, zodat iedereen die bij het beoefenen van de
minigolf is betrokken, zich hierin kan terugvinden.
De vereniging tracht het in alinea 1 en 2 omschreven doel ondermeer te bereiken door:
4.01 Het verspreiden en aanmoedigen van het beoefenen van minigolf.
4.02 Het stichten van minigolfclubs vergemakkelijken, deze te aanvaarden, en hun belangen te
verdedigen.
4.03 Het streven naar het verbeteren van het naleven van de spelregels van het minigolf.
4.04 Het vastleggen van de normen van de golfbanen in zover deze niet internationaal
gereglementeerd zijn.
4.05 Het publiceren van de spelregels van minigolf.
4.06 Het beslechten van alle onenigheid die zou kunnen ontstaan betreffende de statuten, de
reglementen en spelregels van minigolf.
4.07 Jaarlijks het kampioenschap van België inrichten en het inrichten van gelijk welke andere
nationale competitie op het Belgische grondgebied.
4.08 Als enige vereniging België vertegenwoordigen op in België en in het buitenland
ingerichte internationale minigolforganisaties, en zich in die hoedanigheid aansluiten bij het
W.M.F. (Wereld Minigolf sport Federatie) en na vorming van de Europese afdeling bij het
E.M.F (Europese minigolf federatie).
4.09 De speelrecords te bekrachtigen.
4.10 In alle omstandigheden een strikt amateurisme te doen eerbiedigen in overeenstemming
met de vastgelegde regels
4.11. Alle andere middelen die hierboven niet werden opgesomd maar die kunnen bijdragen tot
het realiseren van de doelstellingen zoals die door de verenigingen werden gesteld.
De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het
doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat
hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur
nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen
inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel
stellen
Artikel 5:
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
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HOOFDSTUK 2 – LEDEN EN LIDGELD
Artikel 6: Algemeenheden.
De vereniging bestaat uit werkelijke en toegetreden leden. Het aantal leden is onbeperkt, zonder dat het aantal
werkelijke leden minder mag bedragen dan drie. Minstens 1 lid van de vereniging bestaat uit een lid van een
ander gewest.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend
toe aan de werkelijke leden.
Bestuursleden van zowel de leden als het nationale bestuur moeten meerderjarig of meerderjarig verklaard zijn.

Leden:
6.02.01 Verenigingen (kringen of clubs), hetzij opgericht als VZW, hetzij als georganiseerd als
feitelijke vereniging, die het golfspel beoefenen als liefhebberij en deelnemen aan de Belgische
kampioenschappen, en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaal in artikel 7.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering,
komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.
Toegetreden leden:
De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze
statuten. De algemene bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de
toegetreden leden worden gewijzigd.

6.02.02 Nieuw aanvaarde vereniging (1° jaar).
6.02.03 clubs die niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van 6.02.01.
6.02.04 Eigenaars van minigolfbanen
6.02.05 Steunende leden.
6.02.06 Ereleden.
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Artikel 7: Verenigingen zoals bedoeld onder § 6.02.01, namelijk de werkende leden.
7.01 Voorwaarden:
7.01.01 Onder het beheer staan van een verantwoordelijk comité bestaande uit minstens
een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
7.01.02 Elk jaar de samenstelling en eventuele wijzigingen binnen dit comité aan de
vzw B.V.M.G. bekend maken.
7.01.03 1 afgevaardigde en 1 reserve binnen de vereniging aanduiden om op de
algemene vergadering hun vereniging te vertegenwoordigen. Deze afgevaardigden zijn
de gevolmachtigden van hun vereniging en zullen voor hun vereniging aan eventuele
stemmingen deelnemen.
7.01.04 Minimum 4 spelende leden verenigen en deelnemen aan de
clubkampioenschappen zoals voorzien in “het reglement inwendige orde”.
7.02 Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum 300 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de basis index van de
consumptieprijzen. Basisindex is deze van het jaar 1996 (=100). De nieuwe index is deze van de
maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen
voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.
7.03 Dit lid is stemgerechtigd in zijn taalfractie en de algemene vergadering.
7. 04 Het lid kan zowel als een VZW zijn georganiseerd, dan wel als een feitelijke vereniging.
Indien het gaat om een feitelijke vereniging zijn de natuurlijke personen bedoeld onder 7.01.03
werkend lid van de vereniging, met dien verstand dat het reservelid zijn stemrecht niet kan
uitoefenen indien de afgevaardigde zijn stemrecht kan uitoefenen. Indien de in 7.01.03 bedoelde
personen echter hun hoedanigheid verliezen binnen hun vereniging op basis waarvan zij lid zijn
geworden van de vzw B.V.M.G., verliezen zij van rechtswege het lidmaatschap in de vzw
B.V.M.G.. In dat geval dient de vereniging die zij vertegenwoordigen een nieuwe afgevaardigde
en/of reserve aan te duiden. Zolang niemand nieuw is aangeduid als afgevaardigde of reserve
blijven de in 7.01.03 bedoelde leden in functie.
Artikel 8: Verenigingen zoals bedoeld onder § 6.02.02.
8.01 Voorwaarden:
8.01.01 Onder het beheer staan van een verantwoordelijk comité bestaande uit minstens
een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
8.01.02 Elk jaar de samenstelling en eventuele wijzigingen binnen dit comité aan de
vzw B.V.M.G. bekend maken.
8.01.03 1 afgevaardigde en 1 reserve binnen de vereniging aanduiden om op de
gewestelijke vergadering hun vereniging te vertegenwoordigen.
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8.01.04 Minimum 6 leden verenigen.
8.02 Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum 150 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de basis index van de
consumptieprijzen. Basisindex is deze van het jaar 1996 ( = 100). De nieuwe index is deze van
de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen
voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.
8.03 Dit lid is stemgerechtigd bij aangelegenheden binnen zijn gewest voorzover het geen
nationale aangelegenheden betreft. Deze leden hebben geen stemrecht bij de algemene
vergadering. Zij moeten hiervoor niet worden uitgenodigd.
8.04 Indien dit lid heeft bewezen dat ze voldoen aan alle voorwaarden van Artikel 6 dan
verandert hun statuut naar 6.02.01.
8. 05 Het lid kan zowel als een VZW zijn georganiseerd, dan wel als een feitelijke vereniging.
Indien het gaat om een feitelijke vereniging zijn de natuurlijke personen bedoeld onder 8.01.03
toegetreden lid van de vereniging, met dien verstande dat het reservelid zijn stemrecht niet kan
uitoefenen indien de afgevaardigde zijn stemrecht kan uitoefenen. Indien de in 8.01.03 bedoelde
personen echter hun hoedanigheid verliezen binnen hun vereniging op basis waarvan zij lid zijn
geworden van de vzw B.V.M.G., verliezen zij van rechtswege het lidmaatschap in de vzw
B.V.M.G.. In dat geval dient de vereniging die zij vertegenwoordigen een nieuwe afgevaardigde
en/of reserve aan te duiden. Zolang niemand nieuw is aangeduid als afgevaardigde of reserve
blijven de in 8.01.03 bedoelde leden in functie.
Artikel 9: Verenigingen zoals bedoeld onder § 6.02.03.
9.01 Voorwaarden:
9.01.01 Onder het beheer staan van een verantwoordelijk comité bestaande uit minstens
een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
9.01.02 Elk jaar de samenstelling en eventuele wijzigingen binnen dit comité aan de
vzw B.V.M.G. bekend maken.
9.01.03 1 afgevaardigde en 1 reserve binnen de vereniging aanduiden om op de
gewestelijke vergadering hun vereniging te vertegenwoordigen.
9.01.04 Minimum 6 leden verenigen.
9.02 De verenigingen dienen een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan de som te bepalen is
door algemene vergadering.
9.03 Indien de vereniging deelneemt aan de Nationale clubkampioenschappen, dienen ze aan
dezelfde financiële verplichtingen te voldoen als die welke spelen onder artikel 6.02.01.
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9.04 Dit lid is stemgerechtigd bij aangelegenheden binnen zijn gewest voorzover het geen
nationale aangelegenheden betreft. Deze leden hebben geen stemrecht bij de algemene
vergadering. Zij moeten hiervoor niet worden uitgenodigd.
9.05 Indien dit lid heeft bewezen dat ze voldoen aan alle voorwaarden van Artikel 6 dan
veranderd hun statuut het volgende speeljaar naar 6.02.01.
9.06 Indien dit lid niet (meer) deelneemt aan de nationale clubkampioenschappen blijft hun
statuut behouden zoals bedoeld onder dit artikel.
9. 07 Het lid kan zowel als een VZW zijn georganiseerd, dan wel als een feitelijke vereniging.
Indien het gaat om een feitelijke vereniging zijn de natuurlijke personen bedoeld onder 9.01.03
toegetreden lid van de vereniging, met dien verstande dat het reservelid zijn stemrecht niet kan
uitoefenen indien de afgevaardigde zijn stemrecht kan uitoefenen. Indien de in 9.01.03 bedoelde
personen echter hun hoedanigheid verliezen binnen hun vereniging op basis waarvan zij lid zijn
geworden van de vzw B.V.M.G., verliezen zij van rechtswege het lidmaatschap in de vzw
B.V.M.G.. In dat geval dient de vereniging die zij vertegenwoordigen een nieuwe afgevaardigde
en/of reserve aan te duiden. Zolang niemand nieuw is aangeduid als afgevaardigde of reserve
blijven de in 8.01.03 bedoelde leden in functie.
Artikel 10: Verenigingen zoals bedoeld onder § 6.02.04.
10.01 De vzw B.V.M.G. aanvaardt eigenaars, natuurlijke of rechtspersonen, van minigolfbanen
in zover er door hen geen voorwaarden worden gesteld aan hun lidmaatschap. Zij kunnen lid
worden van de vzw B.V.M.G.
10.02 Lidmaatschap wil niet noodzakelijk zeggen dat een vereniging op het terrein dient
gevestigd te zijn.
10.03 De betrokken terreineigenaar dient niet noodzakelijk tot een vereniging te behoren .
10.04 In voorkomend geval kunnen deze leden geen enkel recht doen gelden bij de
besluitvorming binnen de vzw B.V.M.G.. Zij hebben wel een niet bindend adviesrecht en
toegang tot alle officiële vergaderingen in hun gewest en toegang tot alle documenten van de
vzw B.V.M.G..
10.05 De som van de jaarlijkse bijdragen wordt bepaald op de algemene vergadering
10.06 Het lid is niet stemgerechtigd.
Artikel 11: Steunende leden zoals bedoeld onder 6.02.05.
11.01 De vzw B.V.M.G. aanvaard steunende leden, natuurlijke of rechtspersonen, in zover er
geen voorwaarden worden gesteld door hen aan hun lidmaatschap.
11.02 In voorkomend geval kunnen deze leden geen enkel recht doen gelden bij de
besluitvorming binnen de vzw B.V.M.G.. Zij hebben wel een niet bindend adviesrecht en
toegang tot alle officiële vergaderingen in hun gewest en toegang tot alle documenten van de
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vzw B.V.M.G.
11.03 Steunende leden dienen een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het minimumbepaald
wordt door de algemene vergadering
11.04 Het lid is niet stemgerechtigd
Artikel 12: Ereleden zoals bedoeld onder 6.02.06.
12.01 De ereleden van de vzw B.V.M.G. zijn die personen die als dusdanig voorgedragen en
benoemd worden door de algemene vergadering en dit met minimum de 2/3 van de aanwezige
of geldig vertegenwoordigde leden.
12.02 Ereleden worden benoemd voor het leven, zij dienen hiervoor geen enkele bijdrage aan
de vzw B.V.M.G. te voldoen.
12.03 In voorkomend geval kunnen deze leden geen enkel recht doen gelden bij de
besluitvorming binnen de vzw B.V.M.G. Zij hebben wel een niet bindend adviesrecht en
toegang tot alle officiële vergaderingen, zowel in hun gewest, alsook op de algemene
vergadering en toegang tot alle documenten van de vzw B.V.M.G..
12.04 Het lid is niet stemgerechtigd
Artikel 13: Aanvaarding & ontslag van de werkende leden en van de toegetreden leden.
13.01 Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden
gericht, onder vermelding van naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de
verzoeker, samenstelling van het bestuur en de leden lijst indien het een rechtspersoon betreft,
onder vermelding van naam, voornaam en adres indien het een natuurlijke persoon betreft en,
desgevallend vermelding van naam, adres en zetel van de feitelijke vereniging waarvoor deze
als gemandateerde zal zetelen in de algemene vergadering van de vereniging en onder
vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid. De
raad van bestuur beslist betreffende de al dan niet toelating tot de vereniging uiterlijk drie
maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de
verzoeker. Slechts indien hij de toetreding van een kandidaat-lid weigert, moet hij zijn
motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat enkel voor een
kandidaat-lid beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden
ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.
13.02 De leden van de vzw B.V.M.G.. hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits
hun ontslag per aangetekende brief op het nationaal secretariaat te melden.
13.03 Wordt als ontslaggevend beschouwd het lid dat het verschuldigde lidgeld niet betaald
binnen de maand na de herinnering die hem per aangetekende brief wordt bekend gemaakt. Elk
stemgerechtigd lid van de algemene vergadering wordt als ontslagnemend beschouwd zodra hij
2 maal opeenvolgend afwezig is geweest zonder opgave van een geldige reden als overmacht.
Een nieuw lid valt altijd onder Artikel 6.02.02.
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13.04 Het ontslag van een vzw B.V.M.G. – lid, kan slechts uitgesproken worden door de
wettelijk samengestelde algemene vergadering waarbij dit ontslag dient gesteund te worden
door minimum de 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. In afwachting
van de beslissing betreffende de uitsluiting van een lid kan de raad van bestuur het lidmaatschap
schorsen van deze.
a) die de verplichtingen, opgelegd aan de leden zoals bepaald in artikel 14 van deze
statuten
b) die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of
administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen;
De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan
maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen
om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt
het betrokken lid of persoon al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet
tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid of persoon en
wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.
De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid,
zonder zijn beslissing te moeten motiveren.
De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een lid van een lid tot
deelname aan Officiële vzw B.V.M.G. gebeurtenissen, mits motivering van zijn besluit en met
een 2/3 meerderheid binnen de raad van bestuur. Tijdelijke schorsingen opgelegd door het
sportcomité vallen hierbuiten. Hier kan de raad van bestuur optreden als beroepsmogelijkheid.
Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door haar ontbinding,
fusie, splitsing of faillissement.
Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen
deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van
gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Artikel 14:
De leden, toegetreden leden en aangeslotenen bij deze leden van de vereniging vzw B.V.M.G.
zijn verplicht
a) de statuten, het huishoudelijk reglement en het sportreglement van de vereniging
alsook de besluiten van haar organen na te leven;
b) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden
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HOOFDSTUK 3 - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15: Samenstelling.
15.01 De algemene vergadering van de vzw B.V.M.G. wordt samengesteld uit alle werkende en
de toegetreden leden aan wie overeenkomstig de bepalingen van de statuten een
aanwezigheidsrecht werd verleend op de algemene vergadering.
15.02 Wanneer de algemene vergadering dit wenst, kunnen ook de toegetreden leden aan wie
geen aanwezigheidsrecht werd verleend, toch aanwezig zijn op de algemene vergaderingen met
raadgevende stem. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde
personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen bij wijze van schriftelijke volmacht. Geen
volmacht kan worden verleend aan de Raad van Bestuur. Elk lid kan evenwel slechts éénander lid
vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Artikel 16: Taken van de algemene vergadering.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
16.01 het wijzigen van de statuten;
16.02 het benoemen en afzetten van de bestuurders; voorzitter, secretaris, penningmeester;
16.03 het benoemen of verkiezen (indien ze niet tot overeenstemming komen) van de voorzitter
sportcomité en secretaris sportcomité uit de poel van de 4 gewestelijk verkozen kandidaten (2
uit elk gewest);
16.04 desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
16.05 de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
16.06 het aanduiden van de financiële controle commissie:
16.07 het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
16.08 het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
16.09 het uitsluiten van een lid;
16.10 de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en
16.11 alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen..
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Artikel 17: Geldigheid der vergaderingen.
17.01 De tegenwoordigheid van een 2/3 meerderheid der stemgerechtigde leden is vereist op de
algemene vergadering om geldig te kunnen vergaderen.
17.02 Indien niet voldaan is aan 17.01, zal minimum 15 dagen later een 2e vergadering worden
ingericht waarvoor de leden per aangetekend schrijven zullen worden uitgenodigd. Op deze 2e
vergadering zullen de aanwezige leden geldig kunnen werken ongeacht het aanwezige quorum
dat echter nooit minder dan 2 mag bedragen.

Artikel 18: Aantal algemene vergaderingen.
18.01. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het
doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
18.02 Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar, op een door de raad
van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.
18.03. Alle leden, eventueel ook de toegetreden leden, worden minstens acht dagen voor de
algemene vergadering bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De
uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en
plaats van de algemene vergadering.
18.04 De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De
algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de
agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
18.05 Op schriftelijke vraag van minimum 1/5 der stemgerechtigde leden dient het Nationaal
bestuur een extra algemene vergadering te organiseren. Deze vergadering dient ingericht te
worden binnen de 6 weken nadat de aanvraag aangetekend is toegekomen op het Nationale
secretariaat. De Initiatiefnemer dient duidelijk vermeld te zijn.
18.06 Voor het inrichten van een extra algemene vergadering gelden de regels van inwendig
reglement.
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Artikel 19: Wijze van besluitvorming
19.01 Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt 19.02. hieronder worden de
besluiten genomen bij volstrekte meerderheid (= de helft plus één afgerond naar het hoger
gelegen geheel getal, onthoudingen worden niet meegeteld)) van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
19.02 In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van
de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.
Bij de stemming betreffende statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als
tegenstem
19.03 Stemmingen geschieden bij handopsteken en stemmingen over personen zullen steeds
geheim zijn.
19.04 De datum van inwerkingtreding van de besluiten van de Algemene Vergaderingen wordt
uitdrukkelijk beslist op de Algemene Vergadering en wordt uitdrukkelijk vermeld in de notulen
van de Algemene Vergadering.
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HOOFDSTUK 4 – DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 20:
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 3 bestuurders en maximum 9
bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. De algemene
vergadering benoemt minstens twee bestuurders in de hoedanigheid van lid van het nationale
sportcomité. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou
bepalen.
De Raad van Bestuur bestaat uit evenveel bestuurders aangeduid door de Vlaamstalige fractie binnen
de Algemene Vergadering en evenveel bestuurders aangeduid door de Franstalige fractie binnen de
Algemene Vergadering.
De Algemene vergadering kiest daarenboven een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter valt buiten het pariteit beginsel.
Of een vereniging al dan niet behoort tot het Vlaamstalige dan wel het Franstalige Fractie wordt
bepaald door de ligging van de gemeente(n) waarbinnen de verenigingen werkzaam zijn.
De Brusselse en Duitstalige verenigingen kunnen bij toetreding kiezen tussen de Franstalige of de
Vlaamstalige fractie. Alle 4 jaar kan deze keuze wijzigen. Dit valt samen met de verkiezing van de
mandatarissen.
Geen enkele vereniging mag bij de aanduiding van de mandaten de bovenhand halen binnen de Raad
van Bestuur.
Artikel 21;
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar. Zo door vrijwillig
ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het
wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
Artikel 22:
22.01. De voorzitter of de secretaris roept de raad van bestuur bijeen. De voorzitter zit de
vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige
ondervoorzitter (voorzitter van een fractie) of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste
aanwezige bestuurder.
22.02 De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders
aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid
(=de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
22.03 Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere
bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
22.04 De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De regels
opgenomen onder de punten 22.1. tot 22.3. hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.
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22.05 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld
worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor
de vaststelling van de jaarrekening.
22.06. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden
overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een
bestuurder.
22.07 De leden van de raad van bestuur hebben toegang tot alle vergaderingen, inclusief de
gewestelijke en ontvangen hiervoor dan ook een uitnodiging
22.08 Er wordt voorzien in minimum trimesteriele vergaderingen, aangevuld met een evaluatie
vergadering max. 14 dagen na de reglementaire algemene vergadering.
22.09 De voorstellen van de 2 gewesten worden binnen de raad van bestuur besproken, al dan
niet aanvaard en eventueel in nieuwe reglementen gegoten.
22.10 De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde
Huishoudelijk Reglement en sportreglement, in zoverre dat deze laatste niet bindend zijn
opgelegd door het E.M.F. / W.M.F.. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen
worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd
aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn
met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen
in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in
het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het
belang van de vereniging wordt geacht.
Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vereniging
23.01 De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en
buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de
wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van
beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende
of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en
bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ...
23.02 Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden,
moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
24.01 De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van
dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer
bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur
waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt, kan niet langer zijn dan vier jaar en het
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mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van
bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijkse bestuur wordt belast, wordt de
vereniging in al haar handelingen van het dagelijkse bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd
door één persoon belast met het dagelijkse bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit
onder hen moet leveren.
24.02 De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, ligt
behoudens andere beslissingen van de raad van bestuur bij de Nationale voorzitter, secretaris en
penningmeester.
24.03 De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de
raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde
perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het
mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijk ingang door de raad van
bestuur worden ingetrokken.
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HOOFDSTUK 5: NATIONALE SPORTCOMITE EN COMMISSIES
Artikel 25:
Binnen de vereniging wordt een nationaal sportcomité opgericht en kunnen andere commissies worden
opgericht.
Artikel 26: Het nationale sportcomité.
26.01 De voorzitter en secretaris van het Nationale sportcomité worden op voordracht of verkiezing
door de Raad van Bestuur aangesteld voor een periode van 4 jaar.
26.02. Binnen het nationale sportcomité mag bij verkiezing van de afgevaardigden geen enkele
vereniging de bovenhand halen.
26.03. De samenstelling van het nationale sportcomité beantwoordt aan de verhoudingen zoals deze
zijn voorzien voor de Raad van Bestuur in artikel 20 van de statuten.
26.04 Het nationale sportcomité is bevoegd voor
26.04.01 De coach van het Belgische minigolfteam:
wordt na selectie door het sportcomité voorgedragen aan de raad van bestuur en
vervolgens, na goedkeuring, aan de algemene vergadering ter stemming voorgelegd.
26.04.02 De scheidsrechters:
Worden aangeduid na het volgen van een cursus en afleggen van een theoretische
beoordelingsproef door het sportcomité. Jaarlijks zal door de sportcomité van elke
scheidsrechter een evaluatieverslag opgesteld worden. Deze verslagen zullen
confidentieel worden behandeld en enkel ter inzage zijn voor de betrokken
scheidsrechter, het sportcomité de nationale voorzitter en secretaris.
De geslaagde en achteraf gunstig beoordeelde kandidaten worden uitgenodigd tot
deelname aan het examen voor hoofdscheidsrechter.
26.04.03 De sport reglementeringen:
Wijzigingen aan het Sportreglement kunnen worden opgesteld door het sportcomité,
doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de raad van bestuur en vervolgens
ter kennisgeving aan de algemene vergadering
De sportreglementering van het W.M.F. dient als basis voor de Belgische
reglementering
Jaarlijks worden nieuwe reglementen aan de scheidsrechters uitgelegd en het geheel van
de evaluatie verslagen besproken, waarna een kort examen volgt over deze.
26.04.04 De sportieve overtredingen.
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HOOFDSTUK 6 - GEWESTELIJKE LEDENVERGADERING EN DIRECTIE

Artikel 27 Gewestelijke Ledenvergaderingen en Gewestelijke Directies.
Binnen de vereniging bestaan twee gewestelijke ledenvergaderingen, bestaande uit de Vlaamstalige
fractie en de Franstalige fractie van de Algemene Vergadering van de Vereniging, zoals bepaald in
artikel 20 van deze statuten.
De gewestelijke directie bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur, die werden aangeduid door
respectievelijk de Franstalige en de Vlaamstalige fractie. De voorzitter maakt geen deel uit van de
gewestelijke ledenvergadering noch van de gewestelijke directie.
Artikel 28: De Gewestelijke ledenvergaderingen en de gewestelijke directie zijn bevoegd voor:
28.01 het voorbereiden van de trimesteriele vergaderingen van de raad van bestuur.
28.02 Het behandelen van de voorstellen, opmerkingen en kritieken.
28.03 Enkel de punten welke bij de gewestelijke vergadering een 2/3 meerderheid behaalden
wat statuutwijzigingen betreft en een volstrekte meerderheid behaalden voor de overige
reglementen, worden in het Nationale raad van bestuur behandeld of onderhandeld.
28.04 Het coördineren van de wedstrijden welke niet onder de nationale bevoegdheid vallen,
met inbegrip deze van de leden welke onder § 6.02.02 zijn ingeschreven.
28.05 Het promoten van de sport binnen hun gewest.
Artikel 29: Besluitvorming
De gewestelijke ledenvergaderingen en de gewestelijke directies nemen besluiten en beslissingen op de
wijze bepaald als respectievelijk voor de Algemene Vergadering, respectievelijk voor de Nationale
Raad van Bestuur, behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel 28.
Artikel 30: Aantal gewestelijke ledenvergaderingen.
Trimesteriëel, in principe afwisselend 2 weken en 3 weken voor de trimesteriele vergaderingen
van de raad van bestuur. Deze worden vastgelegd op het nationale kalender.
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HOOFDSTUK 7 – FINANCIEEN
Artikel 31:
31.01 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
31.02 De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring
voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de
algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders
en, desgevallend, de commissaris.
31.03 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZWwetvermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van
België.
Artikel 32:
32.01 Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht
is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit
het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene
vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
33.02 De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle
over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken,
de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Artikel 33: Inkomsten & uitgaven.
33.01 De vereniging zal jaarlijks inkomsten verwerven uit lidgelden en participatiebijdragen der
leden aangevuld met mogelijke sponsorgelden, e.a.
33.02 De vereniging zal jaarlijks uitgaven doen in functie van de behoeften en dit volgens de
begroting goedgekeurd door de algemene vergadering.
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HOOFDSTUK 8 – ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 34:
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan
slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet
(4/5 meerderheid zo ook voor een doelwijziging).
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan
de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, evenals de
vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 35:
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan
een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de
ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt
overgedragen.
Artikel 36:
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de
wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de
algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.
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HOOFDSTUK 9 -ALLERLEI SCHIKKINGEN - INZAGERECHT
Artikel 37:
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de
notulen van de algemene vergadering te vragen.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede
alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de
personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een
mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Artikel 38: Definities meerderheid bij stemmingen.
Onthoudingen worden niet meegeteld, behalve zoals vermeld in artikel 19.02
38.01 Een gewone meerderheid. Al wat boven de helft is, afgerond naar de hogere eenheid van
de stemmen. Vb helft van 11=5,5 afgerond = 6
38.02 volstrekte meerderheid = de helft plus één afgerond naar het hoger gelegen geheel getal,
onthoudingen worden niet meegeteld. Vb helft van 11=5,5 + 1 =6,5 afgerond =7
38.03 2/3 dient geïnterpreteerd te worden als volgt: indien 2/3 geen geheel getal vormt dient er
afgerond te worden naar het eerstvolgende hogere geheel getal. Vb 2/3 van 11 = 7,33 afgerond
naar het eerstvolgende hogere geeft dit 8. De zelfde redenering dient voor de 4/5 meerderheid te
berekenen. Hier worden echter onthoudingen als tegenstemmen beschouwd (conform met de
wet).

Opgemaakt te Wijnegem op 19-06-2004
De secretaris

De voorzitter

Micheline Van Driessche

Raymond Leemans

23-2-2006

Pagina 19 van 19

