
1 

 

Belgische Federatie der Land Yacht Clubs, 
in afkorting : « B.F.L.Y.C»,  te 8660 De Panne – Gerechtelijk arrondissement Veurne 

 
 
 
 

STATUTEN 
 
 
Art 1. Rechtsvorm 
 
De vereniging heeft rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk 
(hierna genoemd “VZW”) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd VZW-wet). 
 
Benaming, zetel 
 
De vereniging draagt de benaming “Belgische Federatie der Land Yacht Clubs”, in afkorting : “B.F.L.Y.C.” 
 
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, 
en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 
“vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel. 
 
Art. 2. De zetel der vereniging is gevestigd te De Panne Dynastielaan 20 - Gerechtelijk arrondissement 
Veurne 
De zetel van de vereniging kan om het even waar in België overgebracht worden bij beslissing van de 
algemene vergadering  
 
Doel, duur 
 
Art 3. De vereniging heeft als doelstelling de beoefening van de zeilwagensport en de daarmee verband 
houdende activiteiten in België te verspreiden, te reglementeren, te organiseren en België internationaal 
te vertegenwoordigen. 
 
De VZW wil haar doelstelling realiseren door: 

 te fungeren als een overlegplatform tussen de beide vleugels; 
 het verspreiden van een éénvormige en nationale visie op zeilwagenactiviteiten; 
 het organiseren van seminaries en/of werkgroepen om de reglementen op punt te stellen; 
 er over te waken dat organisatoren van zeilwagenactiviteiten de reglementen van de Belgische 

Federatie en van de Internationale Federatie op een uniforme wijze toepassen alsook het 
stimuleren van het toepassen van de reglementeringen; 

 het ontwikkelen van minimale normen voor de organisatie van zeilwagenactiviteiten met het oog 
op de veiligheid van de deelnemers en van de andere strandgebruikers; 

 het opstellen van een nationale wedstrijdkalender; 
 het bepalen van de geselecteerde piloten voor deelname aan Europese en/of 

wereldkampioenschappen op basis van een reglement; 
 het uitreiken van de titel van Belgisch Kampioen voor de verschillende klassen; 
 als lid van de internationale federatie zijnde de Internationale Vereniging voor de Zeilwagensport 

vzw F.I.S.L.Y., België te vertegenwoordigen; 
 de vereniging te vertegenwoordigen in het BOIC. 

 
De vzw kan alle handelingen treffen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken 
van haar ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en 
winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten 
te allen tijde volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet winstgevende 
doelstellingen. 
 
Art. 4. De duur van de vereniging is onbeperkt. 
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Leden 
 
Art 5. De werkende leden zijn natuurlijke personen. Deze zijn gemandateerden/vertegenwoordigers van 
de hierna genoemde landelijke federaties. Die landelijke federaties zijn de Wind en Watersport 
Vlaanderen (WWSV vzw), vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenschap en Association Char à 
voile Belge (ACVB asbl), vertegenwoordigers van de Franse gemeenschap verder genoemd “de 
vleugels”. 
De leden worden paritair verdeeld.  
Elk werkend lid dient de zeilwagensport te beoefenen of beoefend te hebben.  
Het aantal leden zal niet hoger zijn dan 16 met een minimum van 10. 
De landelijke zeilwagenfederaties benoemen uit hun leden diegene die een lidmaatschap in de vzw zullen 
opnemen in naam van hun respectievelijke vleugel.  
 
Bestuursorganen  
Alle beheersorganen worden paritair samengesteld uit de door de vleugels voorgestelde personen.  
 
Stemmingen 
Alle beslissingen worden genomen met van stemmen. 
 
Ereleden 
Naast de voormelde werkende leden kent de vereniging ook ereleden. Zij worden tot erelid benoemd op 
voorstel van de raad van bestuur en na bekrachtiging door de algemene vergadering die daarover beslist 
met gewone meerderheid. De algemene vergadering kan tevens de benoeming herroepen met gewone 
meerderheid. Het verzoek tot herroeping dient gemotiveerd te worden op de algemene vergadering die 
daarover beslist met gewone meerderheid. 
 
Art. 6. De werkende leden storten een lidgeld door de algemene vergadering vastgesteld. De totaliteit 
van der lidgelden per vleugel mag de 1000 € niet overtreffen. 
 
Art. 7. 

1. Ontslag: 
Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schriftelijk verzoek. 
Dit kan gebeuren per gewone of aangetekende brief, per fax of per email. Het ontslag gaat in 1 
maand na post- of verzenddatum. 
 
Ereleden kunnen zich uit de VZW terugtrekken op mondeling of schriftelijk verzoek zoals voormeld. 
Het ontslag gaat onmiddellijk in na dit verzoek. 
Werkende leden zullen in casu wel verplicht worden tot betaling van hun voor dat jaar (jaar waarin 
ontslag werd genomen) verschuldigde ledenbijdrage. 

 
2. Opschorting van leden: 
Werkende leden die niet betalen worden schriftelijk aangemaand. Indien ze binnen de maand niet 
reageren worden ze voor 6 maanden geschorst. Bij afwezigheid van regularisatie na de termijn van 6 
maanden wordt het lidmaatschap van het werkend lid beëindigd. 

 
3. Beëindigen van lidmaatschap: 
Als een werkend lid handelt in strijd met de doelstellingen van de VZW kan diens lidmaatschap, op 
voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van ¼ van alle werkende leden worden beëindigd 
door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens ½ van de werkende leden 
aanwezig zijn of vertegenwoordigd, en waarbij met 2/3de meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is. 
Het werkend lid waarvan het mandaat beëindigd wordt heeft het recht gehoord te worden. 
De vleugel voorziet in de vervanging van het werkend lid waarvan het mandaat werd beëindigd. 
Het lidmaatschap wordt beëindigd bij overlijden. 

 
Art. 8. Geen enkel lid, rechtsopvolger of erfgenaam kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op 
de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. 
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij de beëindiging 

van het lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinding van de vzw, enz. 
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Bestuur 
 
Art. 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit 8 bestuurders, paritair 
benoemd door de algemene vergadering, uit haar werkende leden, bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige werkende leden. 
 
Termijn mandaat: 
De termijn van het mandaat loopt over drie (3) jaar. 
De bestuurders zijn herkiesbaar en worden vervangen bij derde deel, elk jaar, volgens een beurtwissel 
door de algemene vergadering vastgesteld. 
 
Ontslag: 
De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover 
beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 
Ieder lid van de raad van bestuur kan tevens zelf ontslag nemen. Dit gebeurt door het schrijven van een 
ontslagbrief aan de voorzitter, of bij diens ontstentenis aan de ondervoorzitter. De bestuurder is verplicht 
om na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat, binnen een redelijke termijn, in zijn vervanging 
wordt voorzien. 
Bij overlijden of bij ontslag van één of meerdere bestuurders mag de raad van bestuur voorzien in hun 
vervanging tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. 
De nieuw verkozen bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij vervangt. 
 
Benoeming van functies 
De raad van bestuur kiest onder haar leden de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de 
schatbewaarder. 
 
Bijeenroeping RvB 
De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen zo vaak als de normale werking van de vereniging het 
vereist en ook op verzoek van een van de bestuurders. Bij zijn ontstentenis kan hij daartoe de secretaris 
opdracht geven. De raad komt bijeen binnen de maand  
De oproeping geschiedt per gewone brief, fax, e-mail. 
 
Schriftelijke besluitvorming: 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereist 
kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Om 
tot schriftelijke besluitvorming over te gaan dienen alle bestuursleden unaniem akkoord te zijn 
 
De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. Enkel de kosten die ze maken in het 
kader van hun bestuursmandaat worden vergoed. 
 
Art. 10. De beslissingen van de raad van bestuur, om geldig te zijn, worden genomen door ten minste 
drie bestuurders en bij meerderheid der aanwezige bestuurders. 
Bij belet van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter, en bij ontstentenis van 
deze laatste door de aanwezige bestuurder die het langst in functie is. 
 
Art. 11. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal, 
ingeschreven in een daartoe bestemd register, en getekend door de voorzitter en de secretaris. De 
afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door een lid van de raad van bestuur. 
Het notulenregister ligt er inzage van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen 
overeenkomstig de in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. 
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Bevoegdheden 
 
Art. 12. Intern bestuur: 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen van intern bestuur die nodig zijn of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW met uitzondering van diegene die volgens 
artikel 4 VZW-wet aan de algemene vergadering exclusief bevoegd zijn.  
De raad van bestuur stelt tevens een huishoudelijke reglement inhoudende alle reglementen op. 
De beslissingen van intern bestuur vloeien voort uit een collegiaal bestuur, met name door overleg en 
toezicht. Delegatie van taken is mogelijk maar niet tegenwerpelijk aan derden, zelf al werd de verdeling 
van taken gepubliceerd. 
 
Bestuurders kunnen nooit zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen om 
onroerende goederen aan- of te verkopen of met een hypotheek te bezwaren. 
 
Extern bestuur: 
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte.  
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college 
wordt de VZW in en buiten rechte ook vertegenwoordigd door twee bestuurders, paritaire verdeling in 
acht nemend, die gezamenlijk handelen. 
Handelingen van meer dan duizend Euro (€ 1.000,00) worden steeds genomen door minstens twee (2) 
bestuurders, pariteit in acht nemend. 
 
Volmachten: 
De raad van bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de 
VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde 
handelingen zijn geoorloofd. 
 
Bekendmaking 
De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te 
vertegenwoordigen wordt openbaar gemaakt door de neerlegging van het verenigingsdossier ter griffie 
van de rechtbank van koophandel en door publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die 
stukken zal blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen de VZW ieder afzonderlijk, 
gezamenlijk of als college verbinden en wat de omvang van hun bevoegdheden zijn.  
 
Dagelijks bestuur 
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur benoemen, waarin zij aan één of meer personen opdraagt 
om de VZW op intern als extern vlak te vertegenwoordigen. Het gaat in casu om taken en handelingen 
die dag na dag moeten gebeuren om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren. 
De persoon of personen belast met het dagelijks bestuur kunnen de VZW niet verbinden indien het om 
beslissingen gaat die de duizend (1.000,00) Euro overschrijden. 
 
Algemene vergadering 
 
Art. 13. Algemeen: 
De algemene vergadering heeft de soevereine macht van de vereniging. 
Zij heeft de meest uitgebreide macht om de handelingen en daden te stellen en te bekrachtigen die de 
vereniging aanbelangen. 
De besluiten zijn bindend voor alle leden. 
 
Samenstelling van de algemene vergadering: 
De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden, die elk één stem hebben. 
 
Art.14. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de dertig dagen rond Pasen, zij vindt 
plaats in het lokaal aangeduid in de oproepingsbrieven.  
De AV wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door de secretaris. 
Zij beraadslaagt over de punten vermeld op de dagorde, keurt de rekeningen goed, en geeft ontlasting 
aan de raad van bestuur voor het verlopen dienstjaar, en stemt de begroting. 
De uitnodiging wordt aan alle werkende leden verstuurd minstens 15 dagen voor de vergadering bij brief, 
fax of email (indien het werkend lid hiermee voorafgaandelijk instemt of erom verzoekt). 



5 

 

 
Art.15. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen op elk tijdstip van het jaar, 
in het lokaal aangeduid in de oproepingsbrieven. 
De BAV wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door de secretaris-
generaal. Deze oproeping kan er komen op schriftelijk verzoek van 4 leden, met vertegenwoordiging van 
beide vleugels. 
De uitnodiging wordt aan alle werkende leden verstuurd minstens 15 dagen voor de vergadering bij brief, 
fax of e-mail (indien het werkend lid hiermee voorafgaandelijk instemt of erom verzoekt). 
 
Art.16. Bij zowel de oproepingsbrief van de AV als de BAV wordt een ontwerp van agenda gevoegd. Elk 
voorstel, wordt op de agenda gebracht door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en/of door twee 
bestuurders en/of aangebracht door ten minste één werkend lid. 
 
Art.17. De algemene vergadering is geldig samengesteld wanneer één vierde (1/4) van de werkende 
leden aanwezig zijn met vertegenwoordiging uit beide vleugels. 
De algemene vergadering wordt voorgezeten  door de voorzitter van de raad van bestuur, of  bij gebreke, 
door de ondervoorzitter, of, bij gebreke, door de bestuurder die het langst in functie is. De voorzitter duidt 
de verslaggever aan. 
De raad van bestuur mag de termen der volmachten vaststellen en eisen dat deze aan de vergadering 
worden voorgelegd. 
 
Art.18. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde afgevaardigden, behalve in de gevallen waar de VZW-wet anders voorziet. 
Eén afgevaardigde of volmachtdrager mag echter over niet meer dan 2 stemmen beschikken (dwz max.1 
volmacht). 
De stemming gebeurt door handopsteking of indien gevraagd door minstens één derde der werkende 
leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. 
Bij staking van stemmen maakt het voorstel het voorwerp uit van een tweede stembeurt, vooraleer 
verworpen te worden. 
 
Art.19. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een 
quorum van 2/3de van de leden dat aanwezig is of vertegenwoordigd. 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3de van de werkende leden aanwezig is of 
vertegenwoordigd, kan een 2de vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en 
besluiten alsook de wijzigingen der statuten kan aannemen met meerderheden zoals hierna bepaald, 
ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden, weliswaar vertegenwoordigd door de twee 
(2) vleugels. 
De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. 
De beslissingen worden geacht aanvaard te zijn indien ze worden goedgekeurd door 2/3den van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.  
Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is 
opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde werkende leden. 
 
Art.20. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen ondertekend door 
de voorzitter van de raad van bestuur en de secretaris, alsook door de leden die dit verlangen, en 
ingeschreven in een bijzonder notulenregister. 
De registers der processen-verbaal mogen geraadpleegd worden door de werkende leden, die hun 
inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 
vastgelegde modaliteiten. 
Derden die inzage willen krijgen in de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering kunnen 
daartoe schriftelijk een aanvraag indienen bij de raad van bestuur die dit discretionair en zonder 
motivering kan toestaan of weigeren. 
De beslissingen worden, ingeval de wet dit vereist, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
. Zij worden eventueel bij gewone brief of e-mail, als het lid dit aanvaardt, aan de leden of aan derden ter 
kennis gebracht. 
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Begroting en rekeningen 
 
Art.21 Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. 
 
Art.22. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 VZW-wet en de daarop 
toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 
De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van 
koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 novies VZW-wet. 
 
Art. 23 
De RvB legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting voor aan de 
jaarlijkse AV. 
 
Financiering 
 
Art 24. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 
schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven 
zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een 
specifiek project. 
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 
 
Ontbinding 
 
Art. 25 

1. De AV zal worden samengeroepen ter bespreking van de voostellen met betrekking tot de 
ontbinding voorgelegd door de RvB of door minimum ¼ van alle werkende leden. De 
samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 e.v. van 
deze statuten. 

2. De beraadslaging over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een 
doelwijziging zoals bepaald in art 19 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding 
vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 van de VZW-
wet. 

3. Ingeval voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de AV één of meerdere vereffenaars 
waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 

4. In geval van ontbinding of vereffening, beslist de RvB over de bestemming van het vermogen van 
de VZW dat moet toegekend worden aan andere verenigingen zonder winstoogmerk met een 
gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België. 

5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van 
het actief worden neergelegd ter griffie en bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26 novies van de VZW-wet en de 
uitvoeringsbesluiten daaromtrent.  

 
 
 
Opgemaakt te De Panne op 28 april 2007 en herzien op 21/04/2018. 


