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Asbl BUDO JIUNOH vzw
STATUTEN 7/08/2019
I. Naam, zetel, duur
Art. 1: De vereniging draagt de naam BUDO JIUNOH
Art. 2: De maatschappelijke zetel van de vereniging is gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Brussel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 3: De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde
ontbonden worden.
II. Doel
Art. 4: De vereniging heeft tot doel de kennis te verspreiden en de studie van de
budo sporten te bevorderen en dit in de meeste ruime zin.
Art. 5: Om dit doel te bereiken mag de vereniging alle daden stellen die zij nodig
acht in zoverre ze in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving en met
deze statuten.
III. Aantal leden
Art. 6: De vereniging bestaat uit werkende leden, hierna vermeld als leden, en
toegetreden leden.
Art. 7: Het aantal leden zal minstens drie bedragen en enkel zij hebben stemrecht
op de algemene vergadering
Art. 8: Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.
IV. Toelatingsvoorwaarden en formaliteiten
Art. 9: Om lid te worden dient men zijn kandidatuur schriftelijk voor te stellen aan
het bestuursorgaan. Deze zal de aanvraag op de agenda plaatsen van de
volgende algemene vergadering.
Art. 10: Kunnen als leden toetreden, elke natuurlijke of rechtspersoon die de
vereniging in haar doelstelling wenst te steunen.
Art. 11: Door het eenvoudig feit zich kandidaat te stellen verklaart men zich
akkoord met de statuten en alle volgens deze statuten genomen beslissingen.
Art. 12: De algemene vergadering beslist over de toetreding van de kandidaat leden met een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en kan zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen, aan deze
kandidaten de toetreding weigeren.
Art. 13: het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag,
uitsluiting of overlijden.
Art. 14: Leden kunnen uittreden door eenvoudig schrijven aan het bestuursorgaan.
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De leden worden als uittredend beschouwd indien zij op drie opeenvolgende
algemene vergaderingen als afwezig gemeld werden.
Art. 15: Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het
bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene
vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.
Art. 16: De toelatingsvoorwaarden en formaliteiten voor een toetredend lid worden
bepaald door het intern reglement.
Art. 17: De toegetreden leden betalen lidgeld, bepaald door het bestuursorgaan,
deze bedraagt max 300,00 € per jaar.
V. Algemene vergaderingen
Art. 18: De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De
toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.
Art. 19: De algemene vergadering zal in de loop van de eerste trimester van het
jaar door het bestuursorgaan bijeen geroepen worden.
Art. 20: Dit gebeurd per e-mail of eenvoudig schrijven. Deze moet minimum 2
weken op voorhand verstuurd worden en de dagorde vermelden.
Art. 21: Een bijzondere algemene vergadering dient bijeen geroepen te worden op
beslissing van het bestuursorgaan of indien minstens één vijfde van de leden
hierom schriftelijk verzoekt.
Art. 22: Elk voorstel van ten minste één twintigste van de leden dient op de
dagorde geplaatst te worden.
Art. 23: De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een geschreven
volmachtiging. Ieder gevolmachtigde kan slecht 1 lid van de vereniging
vertegenwoordigen.
Art. 24: De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan. Indien hij afwezig is wordt hij voorgezeten door de langstzittende
bestuurder.
Art. 25: De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen over
aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
Art. 26: De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve als het WVV of deze statuten het
anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de
algemene vergadering doorslaggevend zijn. Onthoudingen worden niet
meegeteld.
Art. 27: De algemene vergadering heeft bevoegdheden betreffende:
1) De wijziging der statuten;
2) De benoeming en de afzetting der bestuurders en het bepalen van hun
eventuele bezoldiging;
3) De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4) De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, en in voorkomend geval,
het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de
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commissarissen;
5) De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
6) De ontbinding van de vereniging;
7) Het aannemen en uitsluiten van leden;
8) De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap
erkend als sociale onderneming of in een coöperatieve vennootschap sociale
onderneming
9) Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10) Alle gevallen waarin de statuten het vereisen.
Art. 28: Voor wijziging der statuten, het uitsluiten van leden, de ontbinding der
vereniging of het omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal
oogmerk, dient een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen te
worden volgens artikel 20. Deze algemene vergadering kan alleen op geldige
wijze beraadslagen en besluiten over een wijziging der statuten, wanneer de
wijzigingen aan de statuten uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping, en wanneer
ten minste twee derde der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging
kan alleen worden aangenomen met de meerderheid van twee derden van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 29:Bij ontbreken van twee derden aanwezigheid zal een tweede
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de veertien
dagen die dan geldig kan stemmen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De beslissingen dienen dan evenwel nog steeds per
twee derde meerderheid genomen te worden.
Art. 30: Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de
doeleinden waarvoor de vereniging opgericht is, kan zij alleen worden
aangenomen met de meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 31: De ontslagnemende en ontslagen leden kunnen geen aanspraak maken
op enig deel van de activa en passiva van de vzw.
Art. 32: De notulen van de algemene vergadering worden naar alle leden
verstuurd via e-mail. De toegetreden leden of een belanghebbende derde kan
inzage hebben in de notulen mits aanvraag bij het bestuursorgaan.
VI. Bestuursorgaan
Art. 33: Het bestuursorgaan wordt benoemd voor onbepaalde duur door de
algemene vergadering en bestaat uit maximum 10 en minimum 3 leden. Om
bestuurder te worden moet men lid zijn van de vereniging.
Art. 34: Een bestuurder kan afgezet worden door een beslissing van de leden
tijdens een buitengewone algemene vergadering.
Art. 35: Een bestuurder kan zijn ontslag indienen door een eenvoudig schrijven
aan de raad van bestuur. Hij is wel verplicht zijn ambt te vervullen tot de algemene
vergadering een vervanger aangesteld heeft en hij deze opgeleid heeft. Deze
periode mag niet langer duren dan 12 maanden.
Art. 36: Het bestuur is bevoegd voor alle handelingen van intern bestuur te
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verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens
deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.
Art. 37: De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige bestuurders.
Art. 38: Het bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en
buiten rechte. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg in toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken
onder elkaar verdelen. Zij kunnen 3 gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Deze
kunnen de vzw alleen of gezamenlijk vertegenwoordigen.
Art. 39: De voorzitter, penningmeester en secretaris, hierna genoemd de
gemachtigden, worden benoemd en afgezet door het bestuursorgaan voor
onbepaalde tijd.
Art. 40: Een gemachtigde kan zijn ontslag indienen door een eenvoudig schrijven
aan het bestuursorgaan. Hij is wel verplicht zijn ambt te vervullen tot het
bestuursorgaan een vervanger aangesteld heeft en hij deze opgeleid heeft. Deze
periode mag niet langer duren dan 12 maanden.
Art. 41: De gemachtigden doen het dagelijks bestuur van de vereniging en nemen
hun beslissingen gezamenlijk.
Art. 42: Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt.
Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het
WVV of de statuten. Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze
verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuur op te nemen. De
statuten verwijzen steeds naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement.
Art. 43: Het bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak
als het belang van de vzw het vereist. De oproeping gebeurt via brief of e-mail,
minimum 7 dagen voor de vergadering. De oproeping bevat datum, uur en
plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda.
Art. 44: Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuur, deze
worden ondertekend door de voorzitter en bewaard op de zetel van de vzw. Elke
bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van deze verslagen.
Art. 45: De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten
aanzien van de vzw werkelijke bestuurdersbevoegdheid hebben gehad) zijn
tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun
opdracht. Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun
aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het
collegiaal bestuursorgaan en dit in de notulen opgenomen werd.
VII. Bijdragen
Art. 46: De leden dienen geen lidgeld te betalen.
Art. 47: De toegetreden leden betalen hun verzekering, lidgeld en lesgeld
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naargelang hun ouderdom zoals bepaald in het intern reglement.
VIII. Rekeningen, verantwoordingen
Art. 48: Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuur stelt de
rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar.
Op de algemene vergadering van het eerste trimester van het jaar zullen beide ter
goedkeuring voorgelegd worden door het bestuur. De algemene vergadering
spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders. Deze is enkel
rechtsgeldig als de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
IX. Vermogenbestemming bij ontbinding
Art. 49: Bij ontbinding en vereffening der vereniging zal de algemene vergadering
de vereffenaars aanwijzen die het vermogen zullen verdelen tussen gelijkaardige
belangeloze verenigingen.
Art. 50: Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de
bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Opgemaakt, in samenspraak met de buitengewone algemene vergadering, te Brussel op
10 februari 2010.
Gewijzigd op 1/07/2013 volgens algemene vergadering van 12/06/2013.
Gewijzigd op 7/08/2019 volgens algemene vergadering van 7/08/2019.

Voor de algemene vergadering
Beck William
secretaris
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