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Benaming (voluit): Koninklijke Belgische Roeibond VZW 
Benaming (verkort): K.B.R.   

Rechtsvorm: vzw 

Zetel:  1120 Brussel, Vilvoordesteenweg 170 

KBO:  0409.579.926 
 

 

 

ARTIKEL 1: NAAM  

 

De vereniging Koninklijke Belgische Roeibond vzw draagt de naam ‘K.B.R. ‘ en 

wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de afkorting ‘vzw’. 

 

 

ARTIKEL 2: ADRES  

 

2.1 De zetel van de vereniging K.B.R. vzw is gevestigd te 1120 Brussel, 

Vilvoordesteenweg 170, in het Brussels hoofdstedelijke Gewest. 

 

2.2 Het Bestuursorgaan is bevoegd om de zetel te verplaatsen binnen het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest voor zover deze verplaatsing geen wijziging van het 

taalregime teweegbrengt en om de statuten daaromtrent aan te passen. Het 

Bestuursorgaan is bevoegd om de zetel eventueel te verplaatsen naar een ander 

Gewest binnen België, zonder wijziging van het taalregime en zonder de noodzaak 

de statuten daaromtrent aan te passen. 

 

2.3 Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten 

moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing 

nemen met in acht name van de vereisten voor een statutenwijziging. 

 

2.4 K.B.R. heeft als email: secretary@rowing.be en als website: www.rowing.be 
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ARTIKEL 3: HET VOORWERP  

 

3.1  K.B.R. vzw heeft als belangeloze doel , met uitsluiting van enig winstoogmerk, 

de ontwikkeling, de promotie en de organisatie van de roeisport ten voordele van 

alle sportbeoefenaars aangesloten bij een roeiclub op het Belgische grondgebied. 

 

3.2 Om dit belangeloze doel te bereiken zal K.B.R. vzw de volgende activiteiten 

uitvoeren: door onder meer het organiseren  van stages, in het binnen en het 

buitenland, het organiseren van 

Nationale en internationale wedstrijden op het Belgische grondgebied. 

Het uitsturen van hun atleten naar buitenlandse wedstrijden. het verstrekken van 

de nodige informatie rond het roeien in de breedste zin mogelijk.  

Deze opsomming is niet limitatief. 

 

3.3 1° K.B.R. vzw mag alle mogelijke economische activiteiten, weliswaar in 

ondergeschikte orde, nastreven om de nodige middelen te verschaffen voor de 

verwezenlijking van het belangeloze doel;  

2° K.B.R. mag eveneens alle activiteiten ondernemen, haar medewerking verlenen 

en deelnemen aan activiteiten die dit belangeloze doel bevorderen; 

3° K.B.R. vzw mag personeel aanwerven en ontslaan, ambassadeurs aanduiden, 

alle mogelijke overeenkomsten afsluiten of ontbinden, alle mogelijke roerende en 

onroerende aankopen en verkopen verrichten, huren en verhuren, leasen, deze 

opsomming is niet limitatief; 

4° Noch de oprichters, de Leden, de Bestuurders of enig andere persoon of 

rechtspersoon mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel 

ontvangen; 

 

ARTIKEL 5:  

 

De K.B.R. zal zich onthouden van elke discussie van politieke, taalkundige of 

religieuze aard.  

 

ARTIKEL 6: DUUR  

 

De Koninklijke Bond der Belgische Roeiverenigingen, gesticht op 16 januari 1887 

werd een “vereniging zonder winstgevend doel” als gevolg van de Algemene 

Vergadering van januari 1926 en werd Koninklijke Belgische Roeibond tijdens de 

Algemene vergadering van juni 1975. 

 

ARTIKEL 7: LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

7.1 K.B.R. vzw bestaat uit minimaal 2 Leden. 

 

7.2 De Leden dienen een uitgesproken affiniteit te hebben met het belangeloze 

doel en de doelgroep. Ze vormen een meerwaarde voor K.B.R. vzw. 

 

7.3 Leden  

7.3.a De VZW Vlaamse Roeiliga , Zuiderlaan 13, 9000 Gent , KBO 0413.996.691, 

wordt vertegenwoordigd door 4 vaste vertegenwoordigers, zijnde de zetelende 
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voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris en vervolgens alle leden 

genoemd.  

 

7.3.b De A.S.B.L. Ligue Francophone d’Aviron, Vilvoordesteenweg 172, 1120 

Brussel, KBO 0415.011.035, wordt vertegenwoordigd door 4 vaste 

vertegenwoordigers, zijnde de zetelende voorzitter, ondervoorzitter, 

penningmeester en secretaris en vervolgens alle leden genoemd. 

 

7.4.a Het Bestuursorgaan houdt op de zetel een register van de leden. Dit register 

vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of, ingeval het een 

rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel en 

ondernemingsnummer.  

 

7.4.b Het Bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding 

of uitsluiting van de leden , in het register binnen de acht dagen na kennisname 

van de beslissing. 

 

7.5 Het Bestuursorgaan kan beslissen om het register in elektronische vorm aan 

te houden. 

 

7.6 De Leden kunnen, op de zetel van de K.B.R. vzw, het register van de leden 

raadplegen, nadat ze voorafgaandelijk een schriftelijk verzoek richten aan het 

Bestuursorgaan, met wie zij vervolgens een datum en uur overeenkomen. 

 

7.7 Het register kan niet worden verplaatst. 

 

7.8.a Aan de Leden wordt geen lidmaatschapsbijdrage gevraagd. Elk Lid kan 

vrijblijvend een lidmaatschapsbijdrage schenken dat integraal wordt besteed aan 

het belangeloze doel waarvoor zij werd opgericht.  

 

7.8.b Betaalde lidmaatschapsbijdragen kunnen nooit teruggevorderd worden door 

ontslagen of ontslagnemende Leden of hun erfgenamen of rechtsopvolgers. 

 

 

ARTIKEL 8: BESTUURSORGAAN  

8.1  K.B.R. vzw wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat streeft 

naar, doch niet genoodzaakt is om minimum 4 Bestuurders en maximaal 8 

Bestuurders te tellen, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen. Het 

Bestuursorgaan mag volgens noodzaak externe adviseurs zonder stemrecht 

uitnodigen om een Bestuursorgaan bij te wonen.  

 

8.2 Benoeming  

8.2.a Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een 

olympiade  , zijnde minimaal voor 4 jaar en hernieuwbaar. 

 

8.2.b De Bestuurders worden nominatief benoemd. 
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8.2.c Wanneer de plaats van een Bestuurder openvalt hebben de overblijvende 

Bestuurders het recht een nieuwe Bestuurder te coöpteren, tot aan de volgende 

Algemene Vergadering  die de coöptatie kan bevestigen of beëindigen. 

 

8.2.d Binnen het Bestuursorgaan wordt een Voorzitter benoemd en kan er ook 

een Vice-Voorzitter en een Secretaris worden benoemd.  

 

8.2.e Het mandaat van de voorzitter kan 2 x verlengd worden , tot een maximale 

periode van 12 jaar, tenzij het bestuursorgaan beslist met een gewone 

meerderheid deze periode te verlengen.  

 

8.2.f Indien de voorzitter zetelt in een vierde termijn , wordt voor de 2 laatste 

jaren van deze termijn , een co-voorzitter in opvolging aangeduid en zijnde van 

de andere taaltrol , die na afloop van de vierde termijn, voorzitter wordt.  

 

8.2.g Indien de co-voorzitter niet bij machtig is om uiteindelijk voorzitter te 

worden na afloop vierde termijn, wordt binnen het bestuursorgaan een nieuwe 

voorzitter aangeduid of gecoöpteerd gehouden. 

 

8.2.h  De stem van de zetelende voorzitter is steeds doorslaggevende bij een 

gelijke stemming. 

 

ARTIKEL 9: BEVOEGDHEID  

9.1 Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of 

dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van K.B.R.. vzw, met 

uitzondering van die waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering bevoegd 

is.  

 

9.2 Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt K.B.R. vzw, met inbegrip van de 

vertegenwoordiging in rechte. Zij kan alle taken en de vertegenwoordiging in 

rechte delegeren aan een vaste Vertegenwoordiger. 

 

9.3 Het Bestuursorgaan kan een of meer Bestuurders de bevoegdheid verlenen 

om K.B.R. vzw alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. 

 

9.4  Het Bestuursorgaan is bevoegd om het interne reglement op te maken. 

 

9.5  Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat personeelsleden en bepaalt hun 

bezoldigingen. 

 

ARTIKEL 10: NOTULEN 

10.1 De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden 

ondertekend door de Voorzitter en één Bestuurder. 

 

10.2 Notulen opgemaakt naar aanleiding van een Bestuursorgaan op afstand 

worden geacht ondertekend te zijn via en na elektronische bevestiging. 
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ARTIKEL 11: DAGELIJKS BESTUUR 

11.1 Het Bestuursorgaan kan een Dagelijks Bestuur aanstellen, alsook de 

Vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers benoemen, die elk alleen of als 

college optreden.  

 

11.2 Bij de aanstelling van een Dagelijks Bestuur worden de Voorzitter van het 

Bestuursorgaan en de secretaris-generaal benoemd. Er kan een Bestuurder van 

het Bestuursorgaan als extra persoon bijkomend worden benoemd. 

 

 

ARTIKEL 12: BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN  

12.1 Het Bestuursorgaan wordt samengeroepen door de Voorzitter, door middel 

van en bij voorkeur via e-mail, indien nodig kan de e-mail vervangen worden door 

een gewone brief. 

 

12.2 Iedere Bestuurder kan de Voorzitter om een bijeenkomst verzoeken en de 

Voorzitter dient binnen de vijftien dagen een Bestuursorgaan bijeen te roepen 

binnen de daaropvolgende vijftien dagen of het verzoek af te wijzen.  

 

12.3 De Bestuurders worden ten minste acht kalenderdagen voorafgaand aan het 

Bestuursorgaan, bij voorkeur elektronisch de documenten en de agenda bezorgd, 

tenzij bij hoogdringendheid. 

 

12.4 De Bestuurders kunnen ten allen tijde verzoeken agendapunten toe te 

voegen en het Bestuursorgaan beslist bij meerderheid om agendapunten toe te 

laten of te weigeren.  

 

12.5 Het Bestuursorgaan kan samenkomen op afstand door gebruik te maken van 

alle mogelijke voorhanden zijnde communicatiemiddelen. 

 

12.6  Bij hoogdringendheid roept de Voorzitter, zonder enige formaliteiten, de 

bereikbare Bestuurders op voor een Bestuursorgaan, op een plaats en uur door de 

Voorzitter bepaald. 

 

12.7 Er is een mogelijkheid tot een schriftelijke procedure mits eenparigheid van 

stemmen.  

 

12.8 Een bestuursorgaan kan schriftelijk doorgaan, mits unanimiteit in de 

beslissing. 

 

ARTIKEL 13: EINDE MANDAAT 

13.1 Iedere Bestuurder kan ontslag nemen, zonder opzegtermijn en dit door 

middel van een aangetekend schrijven gericht aan het Bestuursorgaan. 

 

13.2 Het mandaat eindigt van rechtswege bij overlijden van de Bestuurder. 

 

13.3 De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd om een Bestuurder te 

ontslaan. 
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ARTIKEL 14:  BEZOLDIGING  

 

De Bestuurders worden voor het uitvoeren van hun mandaat als Bestuurder niet 

bezoldigd. 

 

ARTIKEL 15: ALGEMENE VERGADERING 

15.1 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering waarvoor een besluit 

is vereist: 

 

15.1.a De statutenwijziging; 

 

15.1.b De benoeming en de afzetting van de Bestuurders en de bepaling van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

 

15.1.c De benoeming en de afzetting  van de Commissarissen en de bepaling van 

zijn bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

 

15.1.d De kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris, alsook, in voorkomend 

geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen Bestuurders en 

Commissarissen; 

 

15.1.e De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 

 

15.1.f  De ontbinding van K.B.R. vzw; 

 

15.1.g De uitsluiting van een Lid; 

 

15.1.h Omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap 

erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap 

sociale onderneming; 

 

15.1.i De inbreng om niet van een algemeenheid; 

 

15.1.j Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten het vereisen; 

 

15.2 Bijeenroeping  

15.2.a Het Bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering bijeen in de gevallen 

zoals bepaald werd bij wet of de statuten.  

 

15.2.b De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen. 

 

15.2.c Alle Leden, Bestuurders en in voorkomend geval Commissarissen worden 

ten minste vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering opgeroepen. 

15.2.d De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. 

 

15.2.e Elk door ten minste één twintigste (1/20) van de Leden ondertekend 

voorstel wordt op de agenda gebracht. 

 



2021 – Statuten KBR  

 

15.2.f Aan Leden, Bestuurders en Commissarissen die erom verzoeken wordt 

onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens de wet 

aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. 

 

15.2.g Het Bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissaris roept de 

Algemene Vergadering bijeen wanneer ten minste één vijfde (1/5) van de Leden 

het vraagt. Het bestuursorgaan of in voorkomend geval, de commissaris, roept de 

Algemene Vergadering bijeen binnen de eenentwintig dag na het verzoek tot 

bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 

veertigste dag na dit verzoek. 

 

15.3 Deelneming en verloop  

15.3.a De Leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten 

vertegenwoordigen door een ander Lid waarbij ieder Lid maximaal één ander Lid 

mag vertegenwoordigen. 

 

15.3.b Op de Algemene Vergadering heeft ieder Lid een gelijk stemrecht  

 

15.3.c De Bestuurders en in voorkomend geval de Commissarissen geven 

antwoord op de vragen die hun door de Leden, vooraf of tijdens de vergadering, 

mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de 

agendapunten. 

De Bestuurders en in voorkomend geval de Commissarissen kunnen, in het belang 

van de vereniging, weigeren op de vragen te antwoorden wanneer de mededeling 

van bepaalde gegevens of feiten K.B.R. vzw schade kan berokkenen of in strijd is 

met de door K.B.R. vzw aangegane vertrouwelijkheidsclausules. 

 

15.3.d Het Bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de 

begroting toe. 

 

15.3.e Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de Algemene Vergadering 

bij afzonderlijke stemming over de aan de Bestuurders en Commissaris te verlenen 

kwijting. 

 

15.4 Buitengewone Algemene Vergadering 

15.4.a De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op 

geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen 

nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde 

(2/3) van de Leden op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. 

 

15.4.b Is de laatste voorwaarde in artikel 15.4.a niet vervuld, dan is een tweede 

bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige 

wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden en op 

voorwaarde dat de nieuwe vergadering niet binnen de vijftien dagen volgend op 

de eerste vergadering wordt gehouden. 

 

15.4.c Een wijziging is alleen aangenomen met een meerderheid van twee derde 

(2/3) van de uitgebrachte stemmen en waarbij de onthoudingen noch in de teller 

noch in de noemer worden meegerekend. 
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15.4.d Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp van  K.B.R. 

vzw, is deze wijziging alleen aangenomen met een meerderheid van vier vijfde 

(4/5) van de uitgebrachte stemmen en waarbij de onthoudingen noch in de teller 

noch in de noemer worden meegerekend. 

 

15.5 Uittreding en uitsluiting Leden 

15.5.a Elk Lid is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het 

Bestuursorgaan. 

 

15.5.b De uitsluiting van een Lid wordt aangegeven in de oproeping van de 

Algemene Vergadering 

 

15.5.c Het uit te sluiten Lid moet worden gehoord. 

 

15.5.d De uitsluiting kan slechts uitgesproken worden met de naleving van de 

aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een gewone 

statutenwijziging. 

 

15.5.e Een ontslagnemend of uitgesloten Lid heeft geen aanspraak op het bezit 

van K.B.R. vzw en kan de betaalde bedragen niet terugvorderen. 

 

ARTIKEL 16: GIFTEN 

16.1  Met uitzondering van handgiften, behoeft elke gift onder levenden waarvan 

de waarde hoger is dan 100.000 euro aan K.B.R. vzw een machtiging door de 

Minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.  

 

16.2  Een gift wordt geacht gemachtigd te zijn indien de Minister van Justitie of 

zijn vertegenwoordiger niet heeft gereageerd binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen van het hem gerichte verzoek tot machtiging. 

 

ARTIKEL 17: ONTBINDING  

17.1.a K.B.R. vzw kan worden ontbonden door: 

1° Een besluit van de Algemene Vergadering 

2° Van Rechtswege; 

3° Door een gerechtelijke beslissing; 

17.1.b Indien K.B.R. vzw vrijwillig zou ontbinden, dient dit door een besluit van 

de Algemene Vergadering onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van 

het belangeloze doel.  

17.1.c De Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, die verder 

zullen handelen conform de vigerende wettelijke bepalingen. 

17.1.d Het voorkomende resterende actief na vereffening zal toegewezen 

worden aan een vzw met een gelijkaardig voorwerp aan te wijzen door de 

Algemene Vergadering, met naleving van de aanwezigheids- en de 

meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een gewone statutenwijziging. 

 

ARTIKEL 18: SLOT  

Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in onderhavige statuten, is de 

algehele wetgeving die de VZW regelt van toepassing. 


