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STATUTEN 
V.Z.W. BE CYCLING  

(vroeger genaamd V.Z.W. Ontwikkelingscomité van de Belgische 
Wielersport) 

 

 

De statuten van de v.z.w. Be Cycling (vroegere naam v.z.w. Ontwikkelingscomité van de Belgische 

Wielersport) zoals aangepast aan de bepalingen van Boek 9 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen (afgekort WVV).  

 

TITEL I:  NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR 

Artikel 1 - naam 

De vzw draagt de naam: v.z.w. “Be Cycling”. 

Artikel 2 - adres en zetel 

Haar zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ressorteert onder het gerechtelijk 

arrondissement Brussel, en draagt het ondernemingsnummer BE0867.723. 693. 

 

De exploitatiezetel van de vereniging is gevestigd te 1480 Tubize, Rue de Bruxelles 482 bus 2.   

Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen binnen hetzelfde 

taalgebied. 

Artikel 3 - voorwerp en doeleinden 

De vereniging heeft tot doel: 

• de wielersport in België te bevorderen via de structuren en door bemiddeling van de overkoepelende 
organisatie Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (afgekort K.B.W.B.); 

• de rol van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond in de wielersport te promoten; 

• de financiële mogelijkheden van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond te verruimen ten bate van de 
wielersport; 

• Logistieke ondersteuning evenals advisering van juridische, sporttechnische en boekhoudkundige aard aan 
de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond te verlenen. 

De vzw Be Cycling kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de 

verwezenlijking van dit voorwerp bijdragen, met inbegrip van commerciële en winstgevende 

activiteiten, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig tot de verwezenlijking van het voorwerp en 

de doeleinden van de vereniging worden bestemd. 
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De vzw Be Cycling heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te 

voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. 

Zij  kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer 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 voorwerp en doeleinden 

rechtvaardigen. 

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar uitvoeren in andere verenigingen. 

Artikel 4 - duur 

De v.z.w. is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk moment vrijwillig ontbonden worden. 

TITEL II: LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING EN BIJDRAGEN 

Artikel 5 - leden 

De vereniging is samengesteld uit werkende leden, die in deze statuten onveranderlijk zullen worden benoemd 
als leden. De v.z.w. telt minimum drie werkende leden. Er is geen maximum aantal bepaald. Het minimum 
aantal leden moet minstens met één het aantal bestuurders overschrijden. 

Artikel 6 - toetreding 

De werkende leden worden benoemd door het bestuursorgaan. 

Enkel de leden van het bestuursorgaan van de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond kunnen lid worden 
van de vereniging en dit op voordracht van het bestuursorgaan van de v.z.w. K.B.W.B. Hun lidmaatschap 
vervalt automatisch wanneer hun bestuurdermandaat bij de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 
vervalt. Wie zijn lidmaatschap weigert wordt niet vervangen. 

Artikel 7 - ontslag 

De leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen door een aangetekend schrijven te richten aan de voorzitter 
van het bestuursorgaan. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan. 

Artikel 8 - uitsluiting 

De vereniging kan, op op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1//5 van alle leden, een lid 
dat handelt in strijd met het doel van de vereniging uitsluiten zonder dat dit besluit gemotiveerd moet worden. 
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. De uitsluiting moet worden 
aangegeven in de oproeping. Het lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden gehoord op de algemene 
vergadering. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de 
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. Het bestuursorgaan deelt 
het besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan het betrokken lid per e-mail op het door hem aan de 
vennootschap gecommuniceerde e-mailadres.  

Heeft het lid er voor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per 
aangetekende brief meegedeeld. 

De stemming over de uitsluiting van een (werkend) lid is geheim. 
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Artikel 9 - lidgeld 

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. 

Artikel 10 

De leden hebben de verplichting om hun adreswijziging door te geven aan het bestuursorgaan. Het origineel 
van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de v.z.w. De leden hebben het recht om de inzage van 
het ledenregister te vragen. Zij richten hiervoor schriftelijk hun aanvraag aan het bestuursorgaan. 

Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een 
overleden werkend lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde 
bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de 
zegels of een inventaris vragen. 

 

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 11 - samenstelling 

De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de 
voorzitter van het bestuursorgaan en in geval van afwezigheid door de oudste in leeftijd aanwezige 
ondervoorzitter of het oudste bestuurslid in leeftijd. 

Artikel 12 - bevoegdheden 

Onder de bevoegdheid van de algemene vergadering valt het recht om: 

1. een statutenwijziging door te voeren en de ontbinding van de vereniging uit te spreken, mits de wettelijke 
voorschriften ter zake worden nageleefd; 

2. de bestuurders te benoemen en af te zetten, en het bepalen van hun bezoldiging, in geval een bezoldiging 
wordt toegekend 

3. benoemen en afzetten van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging; 
4. kwijting geven aan de bestuurders en commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een 

verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
5. uitsluiten van een lid; 
6. jaarlijks de begrotingen en rekeningen goed te keuren; 
7. ontbinding van de vereniging; 
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming 
9. een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 
10.elke andere macht uit te oefenen waarin door de wet of door de statuten wordt voorzien. 
 

Artikel 13 - organisatie van de vergaderingen      

De gewone algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen in principe in de maand mei maar 
zeker binnen de zes maanden volgend op het einde van het boekjaar. De buitengewone algemene 
vergaderingen worden bijeengeroepen telkens wanneer het bestuursorgaan het nodig acht en in ieder geval 
telkens één vijfde van de werkende leden erom verzoeken. 
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De leden worden namens het bestuursorgaan door de voorzitter op de algemene vergadering uitgenodigd. De 
uitnodigingen worden ten minste vijf werkdagen voor de algemene vergadering door de voorzitter per gewone 
post of per e-mail verstuurd. Zij maken melding van de agenda. 

Elk voorstel, onder voorbehoud, door minimum één vijfde van de leden, wordt eveneens op de agenda 
geplaatst. 

Artikel 14 - stemming en volmacht 

Elk lid beschikt over een stem. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen 
door een ander lid. De volmacht moet schriftelijk worden verleend. Elk lid mag als gevolmachtigde enkel over 
één bijkomende stem beschikken. 

Artikel 15 - quorum  

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde 
stemmen, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten het anders voorzien. 
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de wijziging van de statuten, over de wijziging van 
het doel, over de uitsluiting van een lid of inbreng van een algemeenheid, ontbinding of omzetting van de vzw 
Be Cycling, overeenkomstig de bepalingen van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen. 

De stemmingen zijn geheim telkens wanneer het personen betreft.  

De leden van het bestuursorgaan worden bij volstrekte meerderheid der stemmen verkozen, na aftrek van de 
ongeldige maar niet de blanco stembiljetten. 

Artikel 16 - notulen 

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in door de verslaggever opgemaakte 
notulen. Van de notulen wordt telkenmale een kopie gericht aan de leden en, bij ontstentenis van een 
schriftelijke betwisting binnen acht dagen na verzending, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

 

TITEL IV: HET BESTUURSORGAAN 

Artikel 17 - samenstelling van het bestuursorgaan 

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan samengesteld uit bestuurders, al dan niet lid van de 
vereniging.  

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minstens elf leden, die benoemd worden door de 
algemene vergadering en waarvan zes leden benoemd worden op voordracht van de leden die tevens 
bestuurders zijn van de v.z.w. Cycling Vlaanderen (CyV) en waarvan vier leden benoemd worden op voordracht 
van de leden die tevens bestuurders zijn van de a.s.b.l. Fédération Cycliste Wallonie -Bruxelles (F.C.W.B.) en de 
voorzitter van de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (K.B.W.B). 
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De voorzitters van respectievelijk de v.z.w. CyV en van de a.s.b.l. F.C.W.B. zijn automatisch één van de 
respectievelijke 6 of 4 leden van het bestuursorgaan. 

De vereniging wordt tevens bestuurd door maximum vijf externe leden, met stemrecht, waarvan maximum 
40% kan worden voorgedragen door de vzw F.C.W.B.. Zij worden voorgedragen door het bestuursorgaan en 
aanvaard door de leden van de algemene vergadering van de vereniging behorende tot de taalrol van het 
externe lid van het bestuursorgaan dat wordt voorgesteld. Deze externe leden hoeven geen lid zijn doch wel 
voorgedragen worden door  de vzw K.B.W.B.,  de vzw CyV of de vzw F.C.W.B. 

De leden van het dagelijks bestuur nemen deel aan de vergadering van het bestuursorgaan met adviserende 

stem. 

Het bestuursorgaan kan maximaal drie adviseurs benoemen. Deze adviseurs worden uitgenodigd op de 

vergaderingen van het bestuursorgaan. Deze adviseurs hebben een adviserende stem. Het bestuursorgaan kan 

op elk moment een einde stellen aan het mandaat van deze adviseurs. 

Wanneer de vereniging slechts het wettelijk bepaald minimum van drie leden heeft, zal het bestuursorgaan 
slechts uit twee bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde lid wordt aanvaard, zal een buitengewone 
algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder. 

De duur van het mandaat is vastgesteld op vier jaar voor de leden van het bestuursorgaan die geen lid zijn van 
de algemene vergadering (de zogenaamde externe bestuurders) en voor de andere bestuurders tenzij hun 
mandaat of functie bij de v.z.w. K.B.W.B en/of v.z.w. Be Cycling vroeger vervalt. 

De bestuurders zijn herkiesbaar. 

De algemene vergadering kan op elk moment een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder. 

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Deze functies zijn niet 
cumuleerbaar. Tevens is de functie van voorzitter van v.z.w. Be Cycling niet cumuleerbaar met deze van 
voorzitter van de v.z.w. K.B.W.B of van lid van het dagelijks bestuur van de v.z.w. K.B.W.B. De externe leden 
van het bestuursorgaan van de v.z.w. Be Cycling kunnen geen voorzitter zijn noch lid van het dagelijks bestuur 
van de  v.z.w. K.B.W.B.  Leden van het bestuursorgaan van de v.z.w. Be Cycling zonder stemrecht kunnen geen 
voorzitter worden van de v.z.w. Be Cycling. De twee ondervoorzitters zijn de voorzitters van de v.z.w. CyV. en 
de a.s.b.l. F.C.W.B. zolang ze hun functies van voorzitter in hun respectievelijke v.z.w. behouden.  

De duur van het mandaat van de voorzitter en ondervoorzitters is vastgesteld op vier jaar. Ze zijn herkiesbaar. 

In principe worden de leden van het bestuursorgaan die ontslagnemend, overleden of ontslagen zijn, op de 
eerstvolgende algemene vergadering vervangen; het bestuursorgaan zal intussen voort zetelen alsof hij 
voltallig zou zijn. 

Het bestuursorgaan mag zich nochtans voltallig maken door coöptatie, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de volgende algemene vergadering. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat 
van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebreke aan bevestiging eindigt 
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk 
doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Het 
bestuursorgaan is gehouden het te doen indien zijn ledental geslonken is tot minder dan de helft van zijn leden. 

Het bestuursorgaan mag eveneens aldus handelen indien een vacant mandaat niet toegekend is door de te 
dien einde bijeengeroepen algemene vergadering. 

De nieuwe bestuurder beëindigt het mandaat van diegene die hij vervangt. 
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Artikel 18 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

Artikel 19 - vergaderingen en beraadslaging  

Het bestuursorgaan wordt door de voorzitter bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vereniging 
het vereist en in ieder geval voor elke algemene vergadering of telkens wanneer ten minste twee bestuurders 
erom verzoeken. De uitnodigingen worden per gewone post of per e-mail vijf werkdagen en de agenda 
achtenveertig uur van tevoren toegezonden. 

Nochtans mag het bestuursorgaan in geval van hoogdringendheid binnen het uur en desnoods telefonisch 
worden bijeengeroepen. 

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste in leeftijd 
aanwezige ondervoorzitter of bestuurder. 

Artikel 20 - stemmingen en quorum 

Elk lid van het bestuursorgaan beschikt over een stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van 
de aanwezige leden. Het vereiste quorum is de helft van de leden. Bij de aanvaarding van nieuwe leden van de 
vereniging dienen 2/3de van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt 
genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit de 
doorslaggevende stem. 

 

Artikel 21 - belangenconflictregeling  

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard 
heeft dat strijdig is met het belang van de v.z.w. Be Cycling, dient de betrokken bestuurder dit mede 
te delen aan de andere bestuurders vòòr dat het bestuursorgaan een besluit neemt. 

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de 

vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet 

toegelaten deze beslissing te delegeren 

 

Wanneer de v.z.w. Be Cycling op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in 

artikel 3:47, § 2 WVV bedoelde criteria overschrijdt, dient het bestuursorgaan in de notulen de aard van de 

in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de 

vereniging te omschrijven en dient het bestuursorgaan het genomen besluit te verantwoorden. Dit deel van 

de notulen dient in zijn geheel te worden opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de 

jaarrekening wordt neergelegd. De notulen van de vergadering worden afzonderlijk ook aan de commissaris 

medegedeeld, welke in zijn in artikel 3:74 WVV bedoelde verslag, in een afzonderlijke sectie, de 

vermogensrechtelijke gevolgen voor de vereniging van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor een 

strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat, dient te beoordelen. 
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De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in eerste lid mag in geen enkel geval deelnemen aan de 

beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in 

dat verband. 

 

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, 

dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene 

vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 

 

Onverminderd het recht om de nietigheid of de opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de 

vereniging de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met 

overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen 

van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. 

 

Voormelde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking 

hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die 

op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

Artikel 22 - bevoegdheid en werkwijze 

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de v.z.w. en vertegenwoordigt als college de vereniging 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. 

Het bestuursorgaan kan alle daden van beschikking stellen, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, 
van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, het uitvoeren van alle 
handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, … 

Het bestuursorgaan laat zich voor dagelijkse beleidshandelingen en taken, voor zover deze binnen de 
goedgekeurde begroting vallen, vertegenwoordigen door de voorzitter vzw Be Cycling, de directeur vzw Be 
Cycling of de directeur vzw K.B.W.B. Gebeurlijke uitgave die hiermee gepaard gaan én het bedrag van 50.000 
euro overschrijden en/of betrekking hebben op de persoon van de voorzitter vzw Be Cycling, de directeur Vzw 
Be Cycling of de directeur Vzw K.B.W.B., kunnen slechts uitgevoerd worden door: 

- de voorzitter vzw Be Cycling én (de directeur vzw Be Cycling of de directeur vzw K.B.W.B.); 

- de voorzitter vzw Be Cycling én een bestuurder; 

- de directeur vzw Be Cycling én de directeur vzw K.B.W.B.: 

Deze personen die namens het bestuursorgaan optreden dienen zich ten aanzien van derden geenszins te 
verantwoorden omtrent eender welke beslissing of eender welk mandaat behalve ten opzichte van het 
bestuursorgaan. 

Artikel 23 - notulen 

De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen door de verslaggever. Een 
afschrift van de notulen zal aan de leden van het bestuursorgaan toegezonden worden en bij ontstentenis van 
een geschreven betwisting binnen acht dagen na de verzending, zullen zij als goedgekeurd beschouwd worden. 



V.Z.W. BE CYCLING 
 

8/9 

210928-NL-STATUTEN-Be Cycling 

 

Artikel 24 

De leden van het bestuursorgaan nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich betreffende de 
verbintenissen van de vereniging en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 

TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 25 - Algemene werking en beslissingen. 

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan een of meer personen, welke 

het dagelijks bestuur worden genoemd. 

Het bestuursorgaan blijft belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. 

De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Zij beslissen met gewone meerderheid 

der stemmen. In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter vzw K.B.W.B. doorslaggevend 

Ten aanzien van derden is de vzw Be Cycling voor bevoegdheden van het dagelijks bestuur gebonden door de 

handtekening van de voorzitter vzw Be Cycling, de directeur vzw Be Cycling of de directeur vzw K.B.W.B. 

Gebeurlijke uitgave die hiermee gepaard gaan én het bedrag van 50.000 euro overschrijden en/of betrekking 

hebben op de persoon van de voorzitter vzw Be Cycling, de directeur vzw Be Cycling of de directeur vzwb 

K.B.W.B., kunnen slechts uitgevoerd worden door: 

- de voorzitter vzw Be Cycling én de directeur vzw Be Cycling of de directeur vzw K.B.W.B.; 

- de voorzitter vzw Be Cycling én een stemgerechtigd bestuurder van het dagelijks bestuur; 

- de directeur Be Cycling én de directeur K.B.W.B.: 

 

Artikel 26 - Samenstelling. 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de directeur van de vzw Be Cycling, de voorzitter van de vzw K.B.W.B., 

de directeur van de Vzw K.B.W.B, de voorzitter van de vzw CyV en de voorzitter van de F.C.W.B., het lid (of de 

leden) van de vzw CyV toegevoegd aan het dagelijks bestuur van de Vzw K.B.W.B., het lid van de vzw F.C.W.B. 

toegevoegd aan het dagelijks bestuur van de Vzw K.B.W.B. en maximaal 3 door het dagelijks bestuur aan het 

bestuursorgaan voorgedragen experten (boekhouding, financieel, juridisch, medisch, marketing,…). 

 

Het mandaat van de leden van het dagelijks bestuur eindigt ambtshalve op de dag dat hun functie als directeur 

van de vzw Be Cycling, als voorzitter in de vzw K.B.W.B, als directeur van de Vzw K.B.W.B., als voorzitter van de 

Vzw CyV of de vzw F.C.W.B. of hun lidmaatschap in het bestuursorgaan van de vzw K.B.W.B. eindigt. Het 

mandaat van de experten eindigt door hun ontslag door het bestuursorgaan op voorstel van het dagelijks 

bestuur. 

 

Artikel 27 - Secretaris, directiecomité, commissies. 

 

§ 1. Het dagelijks bestuur benoemt een secretaris. Voor deze functie komen enkel de directeur van de vzw Be 

Cycling en de directeur van de vzw K.B.W.B. in aanmerking.  

 

De secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van het dagelijks bestuur en voor de organisatie van het 

directiecomité. 

§ 2. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om een directiecomité op te richten en de bevoegdheden, de 

samenstelling en de werking van het directiecomité te bepalen. 

§ 3. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om volgens de noodwendigheden permanente of ad hoc 

commissies op te richten. 
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Elke commissie wordt geleid door een coördinator benoemd door het dagelijks bestuur. 

De coördinator kan aan het dagelijks bestuur leden voorstellen. Het dagelijks bestuur benoemt de leden en 

stelt het bestuursorgaan hiervan in kennis. 

§ 4. Het bestuursorgaan kan met een gemotiveerd verslag haar veto stellen tegen alle door het dagelijks 

bestuur benoemde personen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de benoeming. 

 

Artikel 28. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de vereniging. Het heeft al de 

bevoegdheden die hem door het bestuursorgaan worden toevertrouwd. 

 

TITEL VI: DIENSTJAAR, BALANSEN, BEGROTINGEN EN CONTROLE 

Artikel 29 

Het dienstjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, behalve voor het eerste boekjaar dat 
loopt vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december van het jaar volgend op het oprichtingsjaar. 

De balans van het afgelopen dienstjaar en de begroting worden jaarlijks onderworpen aan de goedkeuring van 
de algemene vergadering. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuursorgaan, een commissaris 
aanstellen. 

Na de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich uit over de 
kwijting aan de bestuurders en van de commissaris. 

 

TITEL VII: ONTBINDING, BESTEMMING VAN HET BEZIT 

Artikel 30. 

Behalve wanneer ze van rechtswege geschiedt omdat het aantal leden tot minder dan drie is gedaald, of 
wanneer ze uitgesproken wordt door een burgerlijke rechtbank, kan alleen tot de ontbinding van de vereniging 
worden besloten door de algemene vergadering, zulks bij een meerderheid van vier vijfden der stemmen en 
voor zover minstens twee derde van de leden aanwezig zijn. 

In dat geval zal het netto actief van het bezit voor de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond bestemd zijn. 

Artikel 31. 

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten zijn de beschikkingen van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen toepasselijk. 

Aldus aangenomen in de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2021. 


