STATUTEN PAARDENSPORT VLAANDEREN VZW

Goedgekeurd tijdens de buitengewone algemene vergadering dd. 04/06/2019
1. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 1:
De vereniging werd opgericht onder de naam Vlaamse Liga Paardensport vzw en zal met
ingang van 01/01/2020 de naam Paardensport Vlaanderen dragen.
Artikel 2:
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het tweetalig gewest
Brussel Hoofdstad. Thans is de zetel gevestigd te 9820 Merelbeke, Jozef Hebbelynckstraat 2,
in het gerechtelijk arrondissement Gent. De zetel kan worden verplaatst bij beslissing van de
raad van bestuur.
Artikel 3:
Paardensport Vlaanderen heeft tot doel binnen de territoriale grenzen van het Vlaamse
Gewest: de bevordering en verspreiding van de paardensport in haar verschillende lokale,
nationale en internationale vormen en toepassingen, zowel voor paarden als voor pony's, het
beheer en de coördinatie van wedstrijden op alle niveaus, ook voor alle erkende hippische
disciplines van de FEI (Fédération Equestre International). Paardensport Vlaanderen is voor
de Vlaamse Gemeenschap de exclusieve zelfstandige vleugel van de KBRSF (Koninklijke
Belgische Ruitersportfederatie) opgericht bij akte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
1 maart 1947. Aldus is Paardensport Vlaanderen de enige Vlaamse hippische sportfederatie
welke onrechtstreeks erkend wordt door de FEI en door het BOIC (Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité) inzake paardensport.
Paardensport Vlaanderen heeft tevens tot doel het beheer en de coördinatie inzake diverse
opleidingen en pedagogie inzake paardrijden, mennen, brevetteringen en recreatief hippisch
gebeuren, alsook het sturen en het begeleiden van initiatieven om het hippische gebeuren in
haar gebied mee te stroomlijnen en te coördineren.
Teneinde haar doel te realiseren mag Paardensport Vlaanderen met uitsluiting van elk
winstoogmerk bijdragen en vergoedingen innen om de lasten en kosten m.b.t. de realisatie
van haar doel te dekken. Paardensport Vlaanderen kan roerende en onroerende goederen
nodig voor de realisatie van haar doel huren, verwerven of bezitten, zowel in volle eigendom
als in vruchtgebruik.
Eveneens ter realisatie van haar doel mag Paardensport Vlaanderen verenigingen groeperen
welke binnen de sportieve en geografische grenzen van Paardensport Vlaanderen
gelijkaardige of overeenkomstige doeleinden onderschrijven, deelnemen aan activiteiten van
regionale, gewestelijke of nationale federaties die gelijkaardige of overeenkomstige
doeleinden onderschrijven, deelnemen aan activiteiten van buitenlandse nationale federaties
en van internationale federaties die gelijkaardige of overeenkomstige doeleinden
onderschrijven mits eventuele tussenkomst van de nationale koepelorganisatie,
overeenkomsten sluiten met en tussen voornoemde federaties, overeenkomsten sluiten en
afspraken maken met de nationale koepelorganisatie en met de Ligue Equestre Wallonie
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Bruxelles, dit alles evenwel zonder aantasting van de zelfstandigheid van Paardensport
Vlaanderen of beperking van het sportief volume of niveau. Paardensport Vlaanderen kan
tevens de regelgeving van toepassing op de paardensport coderen en uniformiseren, de
regelgeving opstellen inzake liefhebbers- en beroepsstatuut en inzake de verplichtingen van
de deelnemers aan de paardensportactiviteiten en -manifestaties en arbitragecommissies
samenstellen om geschillen te beslechten welke bij Paardensport Vlaanderen aanhangig
worden gemaakt.
De voertaal van Paardensport Vlaanderen is het Nederlands.
Artikel 4:
Paardensport Vlaanderen is opgericht voor onbepaalde duur.
2. LEDEN
Artikel 5:
Paardensport Vlaanderen bestaat uit minstens 20 leden.
Artikel 6:
De leden of effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering en zijn
stemgerechtigd.
De toetreding van effectieve leden (clubs) gebeurt op voordracht van de raad van bestuur bij
beslissing van de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden (clubs).
Artikel 7:
Derden die een band hebben met Paardensport Vlaanderen kunnen als toegetreden lid van
Paardensport Vlaanderen worden beschouwd. Hun rechten en plichten en de wijze van
toetreding, uittreding en uitsluiting worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
De toegetreden leden mogen de algemene vergaderingen bijwonen zonder stemrecht.
Artikel 8:
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden natuurlijke personen het
erelidmaatschap toekennen. Op dezelfde wijze kan dit worden ingetrokken.
De ereleden mogen de algemene vergadering bijwonen zonder stemrecht.
Artikel 9:
De uittreding en de uitsluiting van een lid geschieden op de wijze bepaald in artikel 12 van
de vzw-wet.
Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. Dit wordt bekrachtigd
op de eerstvolgende algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden.
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Artikel 10:
De raad van bestuur kan bij meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige
bestuurders beslissen een lid, een toegetreden lid of een erelid te schorsen in afwachting
van een beslissing over een eventuele uitsluiting of een andere sanctie door de
eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 11:
De door de leden, toegetreden leden en ereleden verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt
bepaald door de raad van bestuur.
Deze bijdrage bedraagt maximaal 2.000 euro voor zowel de leden, de toegetreden leden als
de ereleden. Deze bijdragen zijn jaarlijks verschuldigd, ondeelbaar en niet terug vorderbaar.
Artikel 12:
Zelfstandige entiteiten die vallen onder de werking van Paardensport Vlaanderen kunnen in
geen geval een beleid voeren dat afwijkt van dat van Paardensport Vlaanderen.
3. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13:
De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van Paardensport Vlaanderen met
gelijk stemrecht.
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander
lid of een derde die maximaal één lid mag vertegenwoordigen.
Toegetreden leden en ereleden mogen de algemene vergaderingen bijwonen zonder
stemrecht.
Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of de statuten worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Artikel 14:
De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats uiterlijk 15 juni na het voorbije boekjaar
teneinde de jaarrekening van dit boekjaar, de begroting van het nieuwe boekjaar en het
beleid van de bestuurders goed te keuren.
De algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter
of de raad van bestuur telkens wanneer het doel of het belang van Paardensport Vlaanderen
dit vereist. Tevens dient de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer 1/20 van de leden hierom verzoekt.
Artikel 15:
De leden worden schriftelijk uitgenodigd en dit minstens 14 dagen voor de vergadering met
vermelding van de agenda en de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Elk voorstel m.b.t. een agendapunt van een lid wordt op de agenda gebracht mits dit uiterlijk
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zeven dagen voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis wordt gebracht van de
secretaris-generaal.
Tijdens de algemene vergadering kan slechts over bijkomende agendapunten worden beslist
mits unanimiteit van de leden om dit punt op de agenda te plaatsen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van Paardensport
Vlaanderen en bij diens afwezigheid door de eerste ondervoorzitter, bij diens afwezigheid
door de tweede ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris-generaal en bij
diens afwezigheid door de langst benoemde aanwezige bestuurder.
Artikel 16:
Een beslissing van de algemene vergadering is vereist voor:
1. De wijziging van de statuten.
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
3. De benoeming en de afzetting van de controleur(s) van de rekeningen en het bepalen
van hun eventuele bezoldiging.
4. De kwijting aan de bestuurders en de controleur(s) van de rekeningen.
5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
6. De ontbinding van Paardensport Vlaanderen.
7. De uitsluiting en de schorsing van een lid, een toegetreden lid en een erelid.
8. De delegatie van bevoegdheden door de raad van bestuur aan bestuurders, het
dagelijks bestuur en derden.
9. De benoeming van de voorzitter van Paardensport Vlaanderen die de algemene
vergadering voorzit en deel uitmaakt van de raad van bestuur en de benoeming van
de secretaris-generaal die eveneens deel uitmaakt van de raad van bestuur.
10. De benoeming en de afzetting van het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering kan steeds bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden de voorzitter, de leden van het dagelijks bestuur, de
bestuurders, de controleur(s) van de rekeningen en alle personen aan wie een volmacht of
een mandaat werd toegekend afzetten, de volmacht intrekken of het mandaat beëindigen
mits vermelding als agendapunt in de oproepingsbrief van de algemene vergadering.
Artikel 17:
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris-generaal en bijgehouden in een register op de zetel van Paardensport Vlaanderen
waar alle leden er inzage van kunnen nemen mits voorafgaand schriftelijk verzoek aan de
raad van bestuur waarna datum en uur worden afgesproken teneinde van het register inzage
te nemen op de zetel van Paardensport Vlaanderen.
Derden kunnen op de zetel van Paardensport Vlaanderen kennis nemen van de beslissingen
van de algemene vergadering mits zij een rechtmatig belang kunnen doen gelden dat
schriftelijk dient te worden overgemaakt aan het dagelijks bestuur welke hierover oordeelt.
De secretaris-generaal staat in voor de organisatie van de eventuele inzage.
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4. BESTUUR
Artikel 18:
De raad van bestuur bestaat uit minstens 12 leden. Het lidmaatschap van een club - lid van
Paardensport Vlaanderen – is niet vereist. Zij worden (her)benoemd door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
leden voor een termijn van vier jaar met dien verstande dat zij maximaal 12 jaar
aaneengesloten kunnen zetelen als bestuurder. Deze regel treedt in werking vanaf de
jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2021.
Behoudens het verstrijken van het mandaat eindigt dit eveneens bij overlijden, ontslag en
afzetting.
Het mandaat van de bestuurder verkozen om een opengevallen mandaat uit te oefenen
eindigt bij het verstrijken van de resterende duur van het mandaat. De raad van bestuur kan
voorlopig en in afwachting van een nieuwe benoeming door de algemene vergadering een
vervanger aanstellen.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. De raad van bestuur kan
evenwel een bezoldiging toekennen aan bepaalde bestuurders of leden van het dagelijks
bestuur. Dit zowel rechtstreeks ten aanzien van de natuurlijke persoon bestuurder, als
onrechtstreeks middels een rechtspersoon waarin betrokken bestuurder een officieel
mandaat
uitoefent.
Kunnen geen lid worden van de raad van bestuur:
- Werknemers van de organisatie of de koepelorganisatie;
- Leden van een rechtsprekend orgaan van Paardensport Vlaanderen, de
koepelorganisatie of waarmee Paardensport Vlaanderen (of de koepelorganisatie) een
lastgevingsovereenkomst heeft gesloten.
De precieze samenstelling van de raad van bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Artikel 19:
De raad van bestuur draagt aan de algemene vergadering een kandidaat-voorzitter en een
kandidaat-secretarisgeneraal voor, al dan niet lid van de raad van bestuur. Indien zij
voorafgaand aan hun benoeming reeds tot bestuurder werden benoemd, oefenen zij hun
mandaat uit tijdens de duur van dit mandaat van bestuurder. Zijn zij op het ogenblik van
hun benoeming geen bestuurder, dan loopt de duur van hun mandaat gelijk met de duur
van het mandaat van de bestuurders door de algemene vergadering benoemd voor een
termijn van vier jaar conform artikel 18.
De raad van bestuur kiest onder haar leden volgende functies: een eerste en een tweede
ondervoorzitter en een penningmeester.
De cumulatie van twee functies is niet toegelaten. Eveneens is een cumulatie van voorzitter
van de raad van bestuur met een directiefunctie binnen Paardensport Vlaanderen niet
mogelijk.
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Artikel 20:
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van
Paardensport Vlaanderen, bij diens afwezigheid door de eerste ondervoorzitter, bij diens
afwezigheid door de tweede ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretarisgeneraal en bij diens afwezigheid door de langst benoemde aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur vergadert op initiatief van de voorzitter of van minstens twee
bestuurders. De uitnodigingen worden verstuurd namens de voorzitter en de secretarisgeneraal uiterlijk vijf dagen voor de vergadering behoudens in geval van hoogdringendheid.
Om geldig te kunnen beslissen dient minstens de helft plus één van de bestuurders aanwezig
te zijn. Beslissingen kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de
bestuurder die de vergadering voorzit beslissend.
Bij gebreke aan het vereiste aanwezigheidsquorum kan op de volgende vergadering van de
raad van bestuur over betreffende agendapunten worden beslist bij gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Deze vergadering kan ten vroegste vijf dagen
na de vorige plaatsvinden.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in een daartoe
bestemd register en telkens ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.
Artikel 21:
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een mogelijk belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere
bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
De bestuurder met het tegenstrijdige belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt
zich van de beraadslaging en van de stemming over de aangelegenheid waarop het
betrekking heeft. In de notulen wordt melding gemaakt van het feit dat er een
belangenconflict is opgetreden, waarom er sprake was van een belangenconflict en dat de
procedure zoals ze hier beschreven staat, strikt werd opgevolgd. Voormelde procedure is niet
toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
De algemene vergadering mandateert de raad van bestuur om te beslissen of er al dan niet
een overeenkomst gesloten wordt waarbij er sprake is van een belangenconflict. Het
huishoudelijk reglement behandelt de procedure in deze.
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Artikel 22:
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om Paardensport Vlaanderen
te besturen en te beheren en kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten van
welke aard ook welke voor het verwezenlijken van het doel van Paardensport Vlaanderen
noodzakelijk of dienstig zijn mits deze niet door de wet of de statuten tot de uitsluitende
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
De raad van bestuur kan bijzondere of beperkte volmachten geven aan een bestuurder of
aan derden voor welbepaalde rechtshandelingen onverminderd de bevoegdheid ter zake van
de algemene vergadering conform artikel 16 van de statuten.
Een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige bestuurders is vereist
voor het verwerven, verkopen of hypothekeren van onroerende goederen, het stellen van
zekerheden en het aanvaarden van schenkingen en legaten. De bepalingen van artikel 20
m.b.t. de bijeenroeping bij hoogdringendheid en het bijeenroepen van een tweede
vergadering zijn in dit geval niet van toepassing. Kan de raad van bestuur niet tot een
beslissing met de vereiste meerderheid komen, dan kan hierover door de algemene
vergadering worden beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
Artikel 23:
De raad van bestuur vertegenwoordigt Paardensport Vlaanderen. Deze is geldig tegenover
derden verbonden door twee bestuurders welke samen optreden waaronder steeds de
voorzitter of een ondervoorzitter of de secretarisgeneraal of de penningmeester behoudens
de bevoegdheden van het dagelijks bestuur (artikel 25 van de statuten) of bijzondere of
beperkte volmachten verleend aan een bestuurder of een derde voor welbepaalde
rechtshandelingen.
Artikel 24:
De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden m.b.t. de technische materies welke
specifiek een welbepaalde sportdiscipline aanbelangen overdragen aan de sportieve
commissie van deze discipline.
De budgettering voor de werking van deze commissie dient steeds te worden goedgekeurd
door de raad van bestuur.
Artikel 25:
De algemene vergadering benoemt bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
en vertegenwoordigde leden het dagelijks bestuur waarvan alleszins de voorzitter, de
ondervoorzitters, de secretaris-generaal en de penningmeester deel uitmaken. De leden van
het dagelijks bestuur kunnen steeds op dezelfde wijze door de algemene vergadering
worden afgezet.
Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse werking van Paardensport Vlaanderen en
kan deze rechtsgeldig verbinden voor alle daden welke hierop betrekking hebben.
Paardensport Vlaanderen is desbetreffend tegenover derden verbonden door twee leden van
het dagelijks bestuur die samen optreden waaronder steeds de voorzitter, de
secretarisgeneraal of de penningmeester.
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De werking van het dagelijks bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 26:
Indien er een belangenconflict optreedt binnen het dagelijks bestuur, is artikel 21 eveneens
van toepassing.
5. BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 27:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december.
Artikel 28:
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgesteld en
de begroting van het volgend boekjaar opgemaakt. Deze worden ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voorgelegd vergezeld van het jaarverslag opgemaakt door de raad
van bestuur en het verslag van de controleur(s) van de rekeningen. De jaarrekening, de
begroting, het jaarverslag en het verslag van de controleur(s) van de rekeningen worden
minstens acht dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.
Artikel 29:
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden over de
aanstelling van de controleur(s) van de rekeningen. Deze aanstelling geldt voor één
werkingsjaar, doch is onbeperkt hernieuwbaar.
Eveneens bij gewone meerderheid van stemmen beslist de algemene vergadering over de
eventuele bezoldiging en de afzetting van de controleur(s) van de rekeningen.
6. ONTBINDING EN VEREFFENING VAN PAARDENSPORT VLAANDEREN
Artikel 30:
Paardensport Vlaanderen kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.
Artikel 31:
Bij ontbinding van Paardensport Vlaanderen wijst de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en in het bijzonder of zij alleen dan samen
dienen op te treden en beslist over de bestemming van het vermogen van Paardensport
Vlaanderen. Dit kan uitsluitend worden bestemd voor een vereniging of organisatie met een
analoog doel als de ontbonden vereniging.
De leden, toegetreden leden en ereleden noch hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden
kunnen enige aanspraak doen gelden op het vermogen van Paardensport Vlaanderen.
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7. REGLEMENTEN
Artikel 32:
Het huishoudelijk reglement preciseert de algemene werking van Paardensport Vlaanderen
en haar organen en in het bijzonder wat niet in de statuten of door de wet wordt geregeld.
De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.
Artikel 33:
Het algemeen reglement preciseert de werking en de voorwaarden m.b.t. sportieve
wedstrijden, alsook de juridische procedures desbetreffend. Dit algemeen reglement wordt
opgesteld door het dagelijks bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur
welke hierover, alsook over een eventuele wijziging, beslist bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden.
Artikel 34:
De bijzondere reglementen preciseren de technische voorschriften m.b.t. de werking
(competitief en recreatief) door Paardensport Vlaanderen of door de leden.
De bijzondere reglementen worden opgesteld door de resp. commissies en bekrachtigd door
de raad van bestuur.
8. COMMISSIES
Artikel 35:
Het doel, de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de commissies vereist voor
de werking van Paardensport Vlaanderen wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
9. DISCIPLINAIRE COMMISSIE EN HOGER BEROEP
Artikel 36:
De raad van bestuur stelt een disciplinaire commissie samen welke de tuchtrechtelijke
bevoegdheden m.b.t. Paardensport Vlaanderen uitoefent.
De samenstelling, de werking en de procedure worden geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Tegen de tuchtrechtelijke beslissingen van de disciplinaire commissie kan beroep worden
aangetekend bij de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (BAS).
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10. ALGEMEEN
Artikel 37:
Al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt geregeld, zal onderworpen zijn aan de
bepalingen van de vzw-wet en de wijzigingen ervan.
Voor al wat niet geregeld is in deze statuten en evenmin voorzien in voormelde wet kan
verwezen worden naar de statuten en reglementen van de Fédération Equestre
Internationale.
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