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Statuten SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw 
Volledig vernieuwd t.o.v. de Wet van 27/06/1921. 

 

HOOFDSTUK I:  Naam – Duur - Reglementen. 

Art. I.1: De sportvereniging neemt de naam aan van: 

SCUBA  DIVING  TEAM  OOSTENDE vzw ;  Bij wijze van afkorting teruggebracht tot 
‘SDTO vzw’. 

Art. I.2: Adres van de zetel van de vereniging: Snippenstraat 8, B-8450 BREDENE.  De 
vereniging valt onder de jurisdictie van het gerechtelijk arrondissement Brugge. 

Art. I.3: De V.Z.W. wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

Art. I.4: De vereniging heeft tot doel de duiksportbeoefening te onderwijzen en te 
bevorderen.  Tevens worden aanverwante watersportactiviteiten, zoals 
zwemmen, ondersteund. 

 

HOOFDSTUK II:  De toegetreden leden. 

Art. II.1: De vereniging telt 4 soorten leden: 
1) duikende leden 
2) dubbelduikers (dit zijn duikende leden, die ook duikend lid zijn bij een andere 
duikclub) 
3) zwemmende leden 
4) steunende leden.  
Zij zijn de toegetreden leden. 

Art. II.2: Het aantal toegetreden leden in de vereniging is onbeperkt. De Raad van Bestuur 
kan voor onbepaalde duur het aantal beperken. 

Art. II.3: Kandidaat toegetreden leden doen een aanvraag tot lidmaatschap bij de 
voorzitter of diens gedelegeerde en worden aangenomen door de Raad van 
Bestuur, mits zij voldoen aan de voorwaarden van het huishoudelijk reglement. 

Art. II.4: Enkel de duikende en zwemmende toegetreden leden worden door het betalen 
van hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij Verbond van Vlaamse 
Watersportverenigingen vzw. of afgekort VVW vzw.  Duikende toegetreden 
leden ondergaan tevens een medisch geschiktheidonderzoek, opgelegd door het 
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen vzw of afgekort VVW vzw. 

Art. II.5: Elk toegetreden lid is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij een 
lid van de Raad van Bestuur.  Een lid die zijn bijdrage niet betaald, wordt geacht 
ontslag te nemen.  
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Art. II.6: De jaarlijkse bijdrage voor toegetreden leden bedraagt maximum € 250,00.  
Jaarlijks wordt het bedrag van het lidgeld voorgesteld door de Raad van Bestuur, 
en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Art. II.7:  De Raad van Bestuur kan ieder toegetreden lid te allen tijde zijn lidmaatschap 
ontzeggen wegens een met reden omkleed wangedrag. 

 

HOOFDSTUK III:  De effectieve leden. 

Art. III.1: De jaarlijkse bijdrage voor effectieve leden is gelijk aan het lidgeld van de 
toegetreden leden en bedraagt maximum € 250,00.  Jaarlijks wordt het bedrag 
van het lidgeld voorgesteld door de Raad van Bestuur, en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Art. III.2: De vereniging telt een minimum van 8 effectieve leden en een maximum van 21. 

Art. III.3: Enkel meerderjarige duikende leden die minstens één jaar toegetreden lid zijn, 
kunnen effectief lid worden. 

Art. III.4: Kandidaat effectieve leden dienen ten laatste zeven dagen voor de Algemene 
Vergadering een schriftelijke aanvraag tot toetreding in te dienen bij de 
voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, via de secretaris 
of per e-mail (info@sdto.be). De Algemene Vergadering beslist jaarlijks bij 
gewone meerderheid van stemmen over de toetreding.   

 Effectieve leden zijn onbeperkt herkiesbaar en worden verkozen door de 
Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar. 

 Een korter mandaat kan aan een verkozen worden toegekend indien betrokkene 
een mandaat invult die vroegtijdig werd beëindigd.  

 Jaarlijks zullen 1/3 van de effectieve leden (afrondingen gebeuren naar de dichtst 
bij lager gelegen volle eenheid) bij de Algemene Ledenvergadering uittredend 
zijn. 

Art. III.5: Elk effectief lid is vrij uit te treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag 
bij de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, via de 
secretaris of per e-mail (info@sdto.be).  Een lid die zijn bijdrage niet betaald, 
wordt geacht ontslag te nemen. 

Art. III.6: Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd tot uitsluiting van een effectief lid. 

 

HOOFDSTUK IV:   De Raad van Bestuur 

Art. IV.1: Meerderjarige duikende leden die minstens één jaar toegetreden lid zijn, en 
effectieve leden kunnen lid worden van de Raad van Bestuur. 

Art. IV.2: Nieuwe kandidaten moeten minstens zeven dagen voor de Algemene 
Vergadering schriftelijk hun kandidatuur kenbaar maken aan de voorzitter van de 
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Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, via de secretaris of per e-mail 
(info@sdto.be).  

Art. IV.3:  Een bestuurslid wordt verkozen door de Algemene Vergadering met gewone 
meerderheid. 

Art. IV.4: Ieder bestuurslid dat verkozen wordt, neemt zijn functie als bestuurslid waar 
voor een periode van drie jaar.  Na deze periode is zijn mandaat hernieuwbaar.  
Een korter mandaat kan aan een verkozene worden toegekend indien 
betrokkene een mandaat invult die vroegtijdig werd beëindigd. 

Art. IV.5: Ambtsbeëindiging: 

• Ieder jaar telkens bij de Algemene Ledenvergadering zullen tenminste 1/3 
bestuursleden (afrondingen gebeuren naar de dichtst bij lager gelegen volle 
eenheid) uittredend zijn. 

• Een bestuurder die ontslag wenst te nemen dient schriftelijk dit ontslag 
kenbaar te maken aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij 
ontstentenis van deze, via de secretaris of per e-mail (info@sdto.be). 

• Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden 
afgezet. 

Art. IV.6: Onder de bestuursleden worden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester verkozen. 

Art. IV.7: De Raad van Bestuur beheert de vereniging en vertegenwoordigt haar in en 
buiten rechte.  Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de 
Algemene Vergadering, worden toegekend aan de Raad van Bestuur. 

Art. IV.8: De Raad van Bestuur beslist als college over eender welke aangelegenheid bij 
gewone meerderheid van stemmen.  Bij ballotage is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. 

Art. IV.9 De Raad van Bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen, dat door alle 
leden en genodigden strikt nageleefd zal moeten worden. 

 

HOOFDSTUK V: Algemene Vergadering 

Art. V.I: De Algemene Vergadering is wettelijk bevoegd voor de wijziging van de statuten, 
de benoeming van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de 
commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging 
wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de 
ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid, de omzetting van de 
vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen 
waarin de statuten dat vereisen. 

Art. V.2: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad 
van Bestuur of door de oudste der aanwezige bestuurders. 
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Art. V.3: De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen, tenzij de wet anders vermeld. 

Art. V.4: De bijeenroeping met de agenda wordt per gewoon schrijven of e-mail minstens 
14 dagen vooraf aan alle effectieve leden ter kennis gebracht. 

Art. V.5: De effectieve leden kunnen zich door middel van een schriftelijke volmacht door 
een ander effectief lid laten vertegenwoordigen.  De volmachten dienen 
schriftelijk minstens drie dagen vóór de Algemene Vergadering bij de voorzitter 
van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, via de secretaris of per e-
mail (info@sdto.be) neergelegd worden. 

Art. V.6: Elk effectief lid kan over niet meer dan 2 stemmen beschikken, nl. zijn eigen stem 
en deze waarvan hij volmachtdrager is. 

Art. V.7:  De beslissingen van de Algemene Vergadering worden schriftelijk of via 
e-mail aan de effectieve leden ter kennis gebracht. 
 
De toegetreden leden en belanghebbende derden kunnen inzage krijgen in de 
beslissingen van de Algemene Vergadering via de secretaris. 

 

HOOFDSTUK VI: Ontbinding 

Art. VI.1: Bij gerechtelijke of vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de Raad van 
Bestuur onmiddellijk twee vereffenaars aanduiden die de schulden en winsten 
zullen bepalen volgens de wettelijke normen. 

Art. VI.2: Na vereffening van het eventueel passief zal het resterende bezit overgedragen 
worden aan een in Oostende gevestigde duikvereniging, aan te wijzen door de 
uittredende Raad van Bestuur. 

 

Opgemaakt in 2 originelen te Oostende op 24 februari 2017. 

 

 

 De voorzitter, De secretaris, 
 
 
 
 
 Philippe Neuville Danny Styns 
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