Maatschappelijke zetel :
E-mail :
Website:

Zonnestraat 26K, 2800 Mechelen
infokmsv@gmail.com
www.kmsv.be

Koninklijke Mechelse Scheidsrechtersvereniging VZW

of
KMSV VZW
Statuten
(volgens de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002)
19 mei 2017

Artikel 1. Benaming
De
vereniging
draagt
als
naam
‘Koninklijke
Mechelse
Scheidsrechtersvereniging’ Vereniging Zonder Winstoogmerk. In haar
betrekkingen met derden mag zij ook gebruikmaken van de afkorting ‘KMSV
VZW’.
De KMSV VZW is ontstaan uit de feitelijke vereniging ‘Mechelse
Scheidsrechtersvereniging’, die werd opgericht op 22 juli 1926 door uitsluitend
scheidsrechters van de K.B.V.B. Deze vereniging werd Koninklijk benoemd op
8 juni 1951.
Artikel 2. Zetel
De vereniging heeft haar zetel in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, afdeling Mechelen, met adres Zonnestraat 26K, 2800 Mechelen.
De zetel van de vereniging mag nooit gevestigd zijn in een lokaal waar een
voetbalclub, een voetbalsupportersclub of een politieke vereniging hun zetel
hebben.
Artikel 3. Doel
De KMSV VZW is aangesloten bij de K.B.V.B. onder stamnummer 4339, en
staat tevens onder haar toezicht. Daarom dient ze ook de reglementen van
deze na te leven. Elke bepaling van deze statuten, die strijdig zou zijn met het
reglement van de K.B.V.B., wordt ten aanzien van deze laatste als nietig
beschouwd.
De vereniging heeft tot doel scheidsrechters te verenigen om de onderlinge
vriendschapsbanden te verstevigen tot vervolmaking van hun
scheidsrechtersambt en ten voordele van de voetbalsport.
Artikel 4. Kleuren
De kleuren van de vereniging zijn wit en blauw.
Artikel 5. Leden
§ 1. Algemeen
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. De
toegetreden leden beschikken niet over dezelfde rechten en plichten als de
effectieve leden.

Effectieve leden zijn alle personen die actief een officiële functie
uitoefenen bij de K.B.V.B. én het overeenkomstig artikel 5 §2
verschuldigde lidgeld heeft betaald. . Zij hebben stemrecht.

Toegetreden leden zijn alle personen die geen officiële functie (meer)
uitoefenen bij de K.B.V.B. én het overeenkomstig artikel 5 §2
verschuldigde lidgeld hebben betaald. Zij hebben geen stemrecht.

§ 2. Lidgeld
Elk lid betaalt jaarlijks lidgeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door
de Raad van Bestuur, zonder dat dit bedrag evenwel € 50 mag overschrijden.
§ 3. Wijze waarop men lid wordt van de vereniging
De Raad van Bestuur beslist op discretionaire wijze over de aanvaarding
van de effectieve leden en toegetreden leden.
Iedere kandidaat-scheidsrechter die slaagt in zijn examen en tevens wordt
weerhouden door de Raad van Bestuur, wordt gratis lid van de vereniging voor
het aan de gang zijnde seizoen; hij wordt beschouwd als zijnde in regel met
zijn bijdrage. Hij wordt tevens gratis lid voor het volgende seizoen als de
toetreding in het tweede seizoensgedeelte plaatsvindt.
§ 4. Uitsluiting en uittreding
Elk lid dat achterstallige bijdragen heeft, kan uitgesloten worden na
schriftelijke verwittiging per aangetekend schrijven, fax of e-mail met
ontvangstbevestiging.
Effectieve leden, die eervol ontslag nemen uit hun ambt of die de leeftijdsgrens
bereikt hebben, kunnen lid blijven van de vereniging. Zij zullen van rechtswege
en zonder voorafgaande inkennisstelling het statuut van toegetreden lid
verwerven, mits betaling van het overeenkomstig artikel 5 §2 verschuldigde
lidgeld.
Effectieve leden, die oneervol uit hun functie worden ontzet, kunnen noch
als effectief lid, noch als toegetreden lid deel uitmaken van de vereniging.
Een lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet
schriftelijk aan de Raad van Bestuur medegedeeld worden, per aangetekend
schrijven, fax of e-mail met ontvangstbevestiging. Bij gebreke aan schriftelijke
kennisgeving, blijft het lid in de vereniging opgenomen tot het einde van het
seizoen.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel
in het vermogen van de vereniging. Ze kunnen nooit teruggave van of
vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
§ 5. Loyaliteit
Het is de leden van de KMSV VZW toegelaten effectief lid of toegetreden
lid te zijn van een andere vereniging dan de KMSV VZW. Het is de leden niet
toegelaten de belangen van een andere vereniging te dienen, indien deze
belangen tegenstrijdig zijn met de belangen van de KMSV VZW.
§ 6. Minimum aantal leden
De vereniging bestaat uit minstens vier effectieve leden. Er is geen
maximaal aantal leden bepaald.

Artikel 6. Algemene Vergadering
§ 1. Algemeen
De Algemene Vergadering (hierna “A.V.”), het hoogste beslissingsorgaan van
de vereniging, is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden, die allen
worden uitgenodigd en gelijk stemrecht hebben. Leden kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een ander effectief lid d.m.v. een onderhandse
volmacht. Deze onderhandse volmacht of, bij ontstentenis van een dergelijke
volmacht, een gewone schriftelijke verontschuldiging, moet voor aanvang van
de A.V. aan de secretaris overhandigd worden. Elk lid mag maximaal vijf
andere leden vertegenwoordigen via een volmacht.
§ 2. Wijze waarop wordt beslist
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bijzondere meerderheden zijn vereist voor de
wijziging van de statuten (2/3e van de leden dient aanwezig te zijn of
vertegenwoordigd én er is goedkeuring vereist door 2/3e van de uitgebrachte
stemmen; zie artikel 11) en de ontbinding van de vereniging (2/3e van de leden
dient aanwezig te zijn of vertegenwoordigd én er is goedkeuring vereist door
4/5e van de uitgebrachte stemmen).
§ 3. Bevoegdheden
De A.V. heeft volgende bevoegdheden:
1. Wijzigen van statuten
2. Benoemen van de leden van de Raad van Bestuur
3. Goedkeuren van de rekeningen en begroting
4. Ontbinden van de vereniging
5.De Raad van Bestuur ertoe machtigen alle of een gedeelte van haar
bevoegdheden over te dragen aan derden
6. Het uitsluiten van leden
7. Beslissen over alle gevallen niet voorzien door het reglement.
§ 4. Wijze van bijeenroeping
De Raad van Bestuur roept de A.V. samen en is dit verplicht in de volgende
gevallen:
 wanneer 1/5e van de effectieve leden erom verzoekt
 in de gevallen door de statuten bepaald
 om jaarlijks de rekeningen over het afgelopen jaar goed te keuren en
de begroting van het komende jaar voor te leggen.
De A.V. heeft jaarlijks plaats na afsluiting van het boekjaar en dit uiterlijk de
laatste vrijdag van de maand mei.
§ 5. Agenda van de A.V.
De A.V. wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur (of
bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door het

langst zetelend bestuurslid) en dient volgende punten op de dagorde te
voorzien:
1.
Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
2.
Jaarverslag van de secretaris
3.
Jaarverslag van de schatbewaarder
4.
Gebeurlijke voorstellen tot statutenwijziging
5.
Verkiezing van de Raad van Bestuur
6.
Varia
De agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur, maar elk voorstel
dat door minstens 1/20e van de effectieve leden is ondertekend en minstens
14 dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk toekomt op het
secretariaat, moet op de agenda worden geplaatst.
§ 6. Wijze van oproeping
Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per email met ontvangstbevestiging ten minste 8 dagen voor de A.V..
Artikel 7. Raad van Bestuur
§ 1. Algemeen.
De Raad van Bestuur vormt de uitvoerende macht van de vereniging. Hij
bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met
uitzondering van deze die door de Wet en krachtens artikel 6 uitdrukkelijk aan
de A.V. zijn voorbehouden.
§ 2. Mandaat en duur
Een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd door de A.V., volgens de
procedure beschreven in §3 hierna, voor een termijn van 2 jaren.
§ 3. Wijze van benoeming.
Enkel effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van
Bestuur.
(i) Elk effectief lid van de vereniging, (ii) dat minstens 1 jaar benoemd is, (iii)
in regel is met zijn overeenkomstig artikel 5§2 verschuldigde bijdrage én (iv)
tevens minimum 18 jaar oud is, kan zijn kandidatuur voor de Raad van Bestuur
stellen, door ten minste 14 dagen voor de A.V., per gewone brief of e-mail met
ontvangstmelding zijn aanvraag aan de secretaris te bezorgen. Om eventuele
kandidaten voor de bestuursverkiezing de gelegenheid te geven hun
kandidatuur tijdig te overwegen, zullen de bestuursleden die hun mandaat niet
wensen te hernieuwen, dit schriftelijk, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij
per e-mail met ontvangstmelding, melden aan het secretariaat ten laatste 1
maand voor de A.V..
De kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald, met een
minimum van 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen, zijn achtereenvolgens
verkozen in functie van het aantal vacatures.

Bij gelijkheid van stemmen primeert het hoogste aantal dienstjaren bij de
KMSV VZW.
Wanneer onvoldoende kandidaten de vereiste “50% + 1” van de
uitgebrachte stemmen hebben behaald, zullen er geen nieuwe bestuursleden
als verkozen worden beschouwd, tenzij de Raad van Bestuur hierdoor uit
minder dan vier leden zou bestaan. In dit laatste geval zullen diegenen met de
meeste ja-stemmen als regelmatig verkozen worden beschouwd teneinde te
bewerkstelligen dat de Raad van Bestuur opnieuw vier leden telt.
Indien geen nieuwe kandidaturen worden voorgedragen, blijft de
samenstelling van de Raad van Bestuur behouden, tot er in hun vervanging
voorzien is.
§ 4. Samenstelling en functieverdeling.
De Raad van Bestuur telt ten minste 4 (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
en schatbewaarder) en maximum 8 personen, die allen effectief lid zijn van de
vereniging.
De verschillende functies binnen de Raad van Bestuur worden door de
Raad van Bestuur zelf ingedeeld, met uitzondering van de functie van
voorzitter. Er moet verplicht voorzien worden in de volgende functies:
A.
Voorzitter:
De voorzitter wordt jaarlijks bij gewone meerderheid verkozen door de
A.V. uit de leden van de Raad van Bestuur. Het mandaat kan worden
verlengd. Om tot voorzitter verkozen te worden, moet deze reeds
minstens 1 jaar deel uitmaken van de Raad van Bestuur.
De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in alle officiële
omstandigheden. Hij leidt de besprekingen en zit alle vergaderingen
voor.
De voorzitter heeft het recht een bijzondere algemene vergadering te
beleggen. Wordt de voorzitter niet herkozen, dan blijft hij wel zijn
mandaat als bestuurslid behouden.
B.
Ondervoorzitter: In geval van afwezigheid wordt de voorzitter vervangen
door de ondervoorzitter en bij afwezigheid van deze laatste door het
bestuurslid dat het langst in functie is. Bij ontslagname of overlijden van
de voorzitter in de loop van het seizoen, zal de ondervoorzitter dit
mandaat voortzetten tot de eerstvolgende jaarlijkse A.V..
C.
Secretaris: De secretaris is gelast met het proces-verbaal van de
vergaderingen, de briefwisseling van de vergaderingen en het
verzenden van de uitnodigingen. De verslagen van de vergaderingen
worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en, na voorlezing
en goedkeuring op de eerstvolgende vergadering, getekend door de
voorzitter en secretaris. Hij is eveneens gelast met de bewaring van de
archieven en geeft op de jaarlijkse A.V. het jaarverslag over de werking
van de vereniging in het afgelopen jaar.
D.
Schatbewaarder: De schatbewaarder is gelast met het innen van de
bijdragen. Hij noteert de inkomsten en uitgaven van de vereniging in
een daartoe bestemd register. Hij brengt maandelijks verslag uit over
de kastoestand. Hij zal tevens de leden, die achterstallige bedragen
verschuldigd zijn, schriftelijk verwittigen. Tijdens de jaarlijkse A.V. zal

de financiële boekhouding worden afgesloten, waardoor eventuele
latere op- of aanmerkingen vervallen.
De Raad van Bestuur kan uitgebreid worden met vier aanvullende
bestuursleden.
§ 5. Bevoegdheden.
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het overeenkomstig artikel 5 §2
verschuldigde lidgeld..
De Raad van Bestuur is verplicht om jaarlijks de rekeningen (ontvangsten
en uitgaven) over het afgelopen jaar aan de goedkeuring van de A.V. te
onderwerpen.
De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van de effectieve leden
en toegetreden leden.
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig acht.
Verder beschikt de Raad van Bestuur over alle bevoegdheden welke niet
uitdrukkelijk door de Wet of deze statuten aan de A.V. werden voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
overdragen aan één of meer van zijn effectieve leden. Bij buitengerechtelijke
handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig
vertegenwoordigd door gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
§ 6. Wijze van beslissen.
Beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden steeds genomen met
meerderheid van de aanwezige en uitgebrachte stemmen. In geval van een
gelijk aantal stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Voorwaarde is wel dat meer dan de helft van de leden van de Raad van
Bestuur aanwezig zijn bij de stemming.
Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt er een verslag
opgesteld door een lid van de Raad van Bestuur, dat dient getekend te worden
door de voorzitter en de secretaris. Alle verslagen worden bewaard in een
register.
Artikel 8. Wijzigen van statuten
Voor het wijzigen van statuten zijn er strenge procedures en regels
voorzien:

Het voorwerp van de wijziging moet uitdrukkelijk worden vermeld op de
agenda voor de A.V..

Het is vereist dat 2/3e van de effectieve leden aanwezig is of
vertegenwoordigd.

Indien geen 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd
is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede
vergadering kan beslissen met de vereiste meerderheid (naargelang
het geval, 2/3e meerderheid of eenparigheid), ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke wijziging van de statuten dient in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
te worden gepubliceerd binnen de maand na de beslissing of na de
homologatie (artikel 23 wet 27 juni 1921).
Artikel 9. Bestemming van vermogen bij ontbinding
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden,
overgedragen aan een vereniging, die wordt aangeduid volgens het reglement
van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Artikel 10.

Duur van de vereniging

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde
worden ontbonden mits naleving van de procedure voorgeschreven in de wet
en / of deze statuten.
Artikel 11.

Ledenvergaderingen

De gewone ledenvergaderingen hebben plaats op vrijdag, behalve tijdens
de maanden juni en juli. Tijdens deze maanden worden er geen vergaderingen
gehouden. In bijzondere omstandigheden kan de Raad van Bestuur de
vergadering op een andere dag doen plaatsvinden.
Artikel 12.

Boekjaar

Een werkjaar van de KMSV VZW start op 16 mei en eindigt op 15 mei van het
volgende jaar.
Artikel 13.
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de Wet van
27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

Aldus opgemaakt in 3 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van
stemmen op de oprichtingsvergadering, gehouden te Mechelen op vrijdag 18
mei 2007
Aldus deze versie aangepast te Mechelen op 19 mei 2017.

