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Gecoördineerde statuten na wijziging art. 8, 14 en 16 door de algemene vergadering van 21.10.2016.
STATUTEN
TITEL I. – Benaming, zetel, doel
Artikel 1. De vereniging draagt de benaming :
Koninklijke Moed en Eendracht Lier 1888 Sint-Sebastiaansgilde, afgekort K.M.E.
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Fortweg 24, Lier, gerechtelijk arrondissement
Antwerpen.;
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het handboogschieten te beoefenen, te propageren en
bekend te maken als een sport met een hoge opvoedende en recreatieve waarde, eventueel in
samenwerking met nationale, regionale of andere federaties. Zij is bevoegd om alle roerende en
onroerende goederen, die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendom te
verwerven of te vervreemden op gelijk welke manier, of andere rechten uit te oefenen. De vereniging
kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met
inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten
en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel. De vereniging
wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.
TITEL II. – Leden
Art. 4. De vereniging bestaat uit werkende leden en gewone leden. De leden dienen van goed
gedrag en zeden zijn. Zij mogen de vereniging geen schade toebrengen, noch door woorden noch
door daden.
Art. 5. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie bedragen. Al de
oprichters van de vereniging zijn werkend lid. De raad van beheer beslist zonder beroep over de
aanvaarding van nieuwe werkende leden. De voorwaarden om als werkend lid te kunnen worden
aanvaard zijn :
a)De werkende leden worden onderverdeeld in twee categorieën, zijnde leden jonger dan 18 jaar
en leden vanaf 18 jaar. – Leden jonger dan 18 jaar hebben geen stemrecht.
b)De werkende leden betalen het jaarlijks lidgeld voor 1 december. – Het jaarlijks lidgeld wordt
door de raad van bestuur bepaald en wordt op de Algemene Jaarvergadering goedgekeurd, zonder
dat dit bedrag de som van 100 euro mag overschrijden. Elk kandidaat werkend lid dient, na
aanvaarding tot werkend lid, het verschuldigde lidgeld zo vlug mogelijk te betalen. De werkende leden
ontvangen een lidkaart als bewijs van betaling.
c)Elk kandidaat werkend lid dient een schriftelijke aanvraag tot aansluiting in te dienen. – Deze
aanvraag zal bekend gemaakt worden in het verenigingslokaal en zal gedurende 1 maand op het
infobord blijven hangen. De aanvraag van -18 jarigen zal mede ondertekend worden door ouders of
voogd. Elk kandidaat werkend lid dient minstens 10 jaar oud te zijn.
d)Elk werkend lid kan binnen de maand na aanvraag tot aansluiting van een kandidaat werkend lid
schriftelijk protest indienen bij de raad van bestuur. – De raad zal dan bij meerderheid van stemmen
een beslissing hierover nemen.
Art. 6. Al de gebruikers van de vereniging die geen werkend lid zijn, hebben de hoedanigheid van
gewoon lid; de rechten en plichten, van de gewone leden zijn : gewone leden hebben geen stemrecht
en kunnen niet verkozen worden in de raad van beheer.
Art. 7. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Weigering om de bijdrage te betalen wordt
als ontslagneming aanzien. De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de
algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel
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in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggaven of vergoedingen voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengsten vorderen..
TITEL III. – Raad van bestuur
Art. 8. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur door de algemene vergadering
benoemd onder de werkende leden. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie en maximum
zeven personen. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vijf jaar en zijn herkiesbaar.
Wanneer de mandaten, bij het verstrijken van de voorziene termijn niet hernieuwd worden, blijven de
bestuurders hun mandaat voortzetten tot in hun vervanging is voorzien. Kandidaturen voor de raad
van bestuur moeten ten laatste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad
van bestuur overhandigd zijn. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
Art. 9. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een
schatbewaarder en raadsleden. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, worden zijn functies
uitgeoefend door de secretaris, vervolgens door de schatbewaarder, vervolgens door het oudste lid
van de raad van bestuur.
Art. 10. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of op verzoek van twee
bestuurders. Hij kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Zijn
beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter beslissend.
Art. 11. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.
Art. 12 De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van beheer en beschikking. Hij oefent alle
bevoegdheden uit die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn opgedragen.
Art. 13. Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter van
de raad van bestuur, of een door de raad aangestelde bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen
is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter en van een ander lid
van de raad van bestuur.
Art. 14. De raad van bestuur legt jaarlijks de rekeningen van het voorbije dienstjaar ter goedkeuring
aan de algemene vergadering voor, alsook het ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering geldt als ontlasting van de raad van bestuur. Het
boekjaar loopt van begin januari tot eind december. Het lopende boekjaar wordt eenmalig verkort van
1.9.2016 tot en met 31.12.2016.
TITEL IV. – Algemene vergadering
Art. 15. De algemene vergadering beslist over :
1.De wijziging van de statuten van de vereniging.
2.De benoeming en afzetting van de bestuurders.
3.De kwijting aan de bestuurders.
4.De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen.
5.De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
6.De uitsluiting van een lid.
7.Alle gevallen waarin de statuten zulks vereisen.
Art. 16. Er moet elk jaar een gewone algemene vergadering plaatshebben in de loop van de
maand mei. Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen telkens wanneer de raad van
bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer ten minste één vijfde van de werkende leden dit vraagt. In
laatstgenoemd geval roept de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig
dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de
veertigste dag na dit verzoek.
Art. 17. De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen per gewone brief of via
elektronische weg, die ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering moet besteld worden.
Deze uitnodiging bevat de agenda. Elk voorstel van agendapunt, ondertekend door ten minste één
twintigste van de werkende leden, wordt op de agenda gebracht. Dit voorstel moet tenminste twee
werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
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Art. 18. De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan,
wanneer twee derde van de aanwezigen daarmee akkoord gaan.
Art. 19. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij
verhindering van deze, door de secretaris, vervolgens door de schatbewaarder, vervolgens door het
oudste lid van de raad van bestuur.
Art. 20. Elk werkend lid mag zich, met een schriftelijke volmacht, op de algemene vergadering door
een ander werkend lid laten vertegenwoordigen. Ieder lid kan slechts één volmacht dragen.
Art. 21. In algemene regeling is de vergadering geldig samengesteld welk ook het getal van de
aanwezige leden zij. Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Alleen de werkende leden hebben stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.
Voor de algemene vergaderingen tot wijziging van de statuten of uitsluiting van en lid is bepaald
dat ingeval minder dan twee derde van de werkende leden aanwezig is, een tweede algemene
vergadering wordt bijeengeroepen, die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering moet evenwel worden gehouden ten minste
vijftien dagen na de eerste vergadering.
Om een statutenwijziging te kunnen aannemen is ten minste twee derde van de stemmen vereist.
Indien de wijziging betrekking heeft op het doel van de vzw of in geval van ontbinding is ten minste
vier vijfde van de stemmen vereist.
Art. 22. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Zij kunnen door de werkende leden worden
ingezien ter zetel van de vereniging. Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan
door de raad van bestuur worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft.
TITEL V. – Ontbinding
Art. 23. Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt
hun bevoegdheid.
Art. 24. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvende aktief overgemaakt aan de door de
algemene vergadering aangeduide personen of verenigingen. Het moet worden aangewend voor een
belangloos doel.
Art. 25. Voor al hetgeen dat door deze staturen niet wordt geregeld zal de wet van 27 juni 1921,
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing zijn.
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