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STATUTEN SRNA 

 
 
De comparanten verklaren dat de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk 
luiden als volgt : 
 
 TITEL I : RECHTSVORM. NAAM. ZETEL- DOEL - DUUR 
 
Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam 
 
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam: Koninklijke Antwerpse 
Watersportvereniging ‘S.R.N.A.’. 
 
Artikel 2 : Maatschappelijke Zetel : 
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 29, in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen en heeft ondernemingsnummer 415.023.111. 
 Artikel 3 : Doel  
 
De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van de watersport en de activiteiten die 
ermee samenhangen, zoals scholing, organisatie van wedstrijden en toervaarten, aan te moedigen en 
te ontwikkelen, evenals de instandhouding, het beheer, de valorisatie en de publieke ontsluiting van 
varend erfgoed. Zij zal alle handelingen mogen verrichten, die tot de verwezenlijking van haar doel 
nodig of nuttig zijn.  
 
De vereniging ontzegt zich alle inmenging in politiek, taalkwesties of godsdienst. 
 
Artikel 4 : Duur  
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
 

TITEL II : LEDEN 
 
Artikel 5 : Aantal 
 
De vereniging is samengesteld uit een onbeperkt aantal leden.Tenminste de helft ervan moet bestaan 
uit stemgerechtigde leden.  
 
De leden van de vereniging worden ingedeeld in vier categorieën, namelijk in stemgerechtigde leden, 
junior leden, steunende leden en ereleden. 
 
De stemgerechtigde leden zijn de natuurlijke personen die meerderjarig zijn, en enkel zij hebben 
gelijkstemrecht in de algemene vergadering,. 
De juniorleden zijn minderjarigen onder de 18 jaar die geen stem hebben op de algemene vergadering. 
 
De steunende leden zijn leden die een bijdrage betalen uit sympathie voor de vereniging. Ook 
Belgische of buitenlandse vennootschappen  of verenigingen kunnen steunend lid zijn.  
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De ereleden zijn vrijgesteld van bijdragen, worden benoemd door de raad van bestuur en hebben 
geen stemrecht in de algemene vergadering. 
 
De steunende leden genieten enkel het recht te vertoeven in de lokalen, welke de vereniging ter 
beschikking van de leden stelt.  
Al de leden van de vereniging moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement, van de administratieve reglementen van de afdelingen, alsook volgens alle voorschriften 
van welke aard ook door de raad van bestuur in voege gesteld. 
 
Artikel 6 : Aantal en voorstelling van leden  
Om als lid van de vereniging te kunnen toetreden dient het kandidaat-lid voorgedragen te worden door 
twee stemgerechtigde leden, die als peter of als meter fungeren.  Minstens één ervan is lid van de 
raad van bestuur. 
 
De voorstelling dient schriftelijk te gebeuren volgens de wijze en de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement.  
 
De kandidaturen worden overhandigd aan het secretariaat, dat ze gedurende minstens veertien dagen 
na de ontvangstneming op het aankondigingsbord aan de ingang van het clubhuis zal laten uithangen. 
 Na verloop van deze termijn zal de raad van bestuur bij de eerstvolgende vergadering met gewone 
meerderheid van de tegenwoordige stemgerechtigde leden beslissen over de aanvaarding.  Bij 
gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen. 
 
De bezwaren van niet-bestuurders moeten schriftelijk en uiterlijk tegen de eerstvolgende vergadering 
van de raad van bestuur voorgelegd worden. De bezwaren tegen de kandidaat worden geacteerd in 
het proces-verbaal van de raad van bestuur. 
 
De beslissing wordt binnen de maand aan de kandidaat schriftelijk meegedeeld. 
 
Op aanvraag kunnen de peters en meters in het clubhuis kennis nemen van de schriftelijke bezwaren 
en van de notulen van de raad van bestuur, waarin over de kandidatuur werd beraadslaagd en/of beslist. 
 
Artikel 7 : Ontslag - uitsluiting – overlijden 
 
Het lidmaatschap eindigt indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de raad van bestuur of indien de 
algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten. Deze beslissing tot uitsluiting wordt genomen met 
meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde leden op deze algemene vergadering. 
 
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid. 
 
Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbende van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen geen staat, noch 
rekeningopgave, noch verzegeling, nog boedelbeschrijving eisen of vorderen. 
 
Een lid dat dertig dagen na de ingebrekestelling wegens wanbetaling van bepaalde door hem aan de 
vereniging verschuldigde bedragen niet betaalt, kan door de raad van bestuur geschorst worden tot op 
het ogenblik dat de algemene vergadering beslist over zijn al dan niet uitsluiting als lid.   
Een schorsing als lid heeft tot gevolg dat dit lid al zijn rechten tijdelijk niet kan uitoefenen. 
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Ieder lid waarvan het gedrag in de vereniging van die aard zou zijn dat het de eer en de waardigheid  
van de vereniging en /of van  één of meerdere van haar leden zou kunnen schaden of geschaad 
heeft, kan door de raad van bestuur geschorst worden tot op het ogenblik dat de algemene 
vergadering zal hebben beslist over zijn al dan niet uitsluiting als lid. Het betrokken lid wordt minstens 
acht dagen voorafgaandelijk aan de samenkomst van de raad van bestuur per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld van de grieven die tegen hem worden ingebracht. Hij mag verzoeken op deze 
samenkomst van de raad van bestuur die over zijn schorsing zal beraadslagen te worden gehoord.   
 
Artikel 8 : Register van de leden   
 
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden.  
Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of ingeval het een 
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. 
 
De ingediende ontslagen, de beslissingen tot uitsluiting en de overlijdens moeten door toedoen van de 
raad van bestuur in het register van de leden worden ingeschreven binnen de acht dagen na kennisname ervan. 
 
Artikel 9 : Bijdrage 
 
Het bedrag van de jaarlijkse lidgelden wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en kan een maximum bedragen van 5000 Euro.  
 
Het bedrag van alle andere vergoedingen buiten het lidgeld, wordt bepaald door de raad van bestuur.  
 
 

TITEL III: BESTUUR 
 
Artikel 10 : Raad van bestuur 
 
De vereniging wordt bestuurd door een als college handelende raad van bestuur, die samengesteld is 
uit minstens 5 (vijf)  stemgerechtgigde leden, die door de algemene vergadering voor ten hoogste 3 
(drie) jaar worden benoemd en ten allen tijde door de algemene vergadering ontslagen kunnen worden.  
 
Een bestuurder kan ontslag nemen door het zenden van een aangetekend schrijven aan de raad van 
bestuur. Dit ontslag gaat in na verloop van een termijn van drie (3) maanden na het verzenden van dit 
aangetekend schrijven. Indien door dit ontslag de raad van bestuur zou zijn samengesteld uit minder 
dan vijf (5) leden, dan zal de raad van bestuur onmiddellijk een bijzondere algemene vergadering 
samenroepen teneinde een nieuwe bestuurder te benoemen.  
 
Ingeval van overlijden van één van de bestuurders en indien de raad van bestuur dientengevolge zou 
zijn samengesteld uit minder dan vijf (5) bestuurders, dan zal de raad van bestuur onmiddellijk een 
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen om over te gaan tot de vervanging van de overleden bestuurder. 
 
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.  
 
Een stemgerechtigd lid kan maximaal vijf maal worden herbenoemd. 
 Artikel 11 : Voorzitter. Secretaris en Penningmeester 
 
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een Voorzitter, een Secretaris en een penning-meester. 



 
 

KONINKLIJKE ANTWERPSE WATERSPORTVERENIGING “S.R.N.A.” vzw  Beatrijslaan, 29 
2050 ANTWERPEN  

GSM 0475/79 22 25  -  Mail : secretariaat@srna.be  -  www.srna.be 

 
 
Bij afwezigheid van de Voorzitter wordt de raad voorgezeten door de oudste van de aan-wezige 
bestuurders. 
 
Artikel 12 : Bevoegdheden  
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vereni-ging. Alle 
bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet zijn toegekend aan de algemene 
vergadering, komen toe aan de raad van bestuur. 
 
Artikel 13 : Vergaderingen - Besluitvorming  
De raad van bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. De raad van bestuur wordt 
samengeroepen door zijn Voorzitter of twee bestuurders. De agenda, plaats en tijdstip zullen minimum 
24u vooraf medegedeeld worden aan de bestuurders. 
 
Hij kan beraadslagen en beslissen als tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
Ieder bestuurder kan door een schriftelijke volmacht aan één van zijn collega's opdracht geven om 
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem 
en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. 
 
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. 
 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid van 
stemmen is deze van de Voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.  
 
De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. De 
notulen worden geklasseerd in het register van de notulen van de raad van bestuur. De afschriften of 
uittreksels, die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, moeten ondertekend worden door twee 
bestuurders. 
 Artikel 14 : Vertegenwoordiging van de vereniging 
 
De vereniging, wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door ten minste twee (2) gezamenlijk 
handelende bestuurders. 
 
Artikel 15 : Dagelijks bestuur 
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, en de vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft, 
geheel of gedeeltelijk opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Deze beslissing moet 
worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad opdat zij rechtgeldig is en deze 
bestuurder(s) of persoon of personen de vereniging kan of kunnen  vertegenwoordigen en verbinden binnen de perken van zijn of hun opdracht die eveneens in de bijlagen het Belgisch staatsblad moet 
worden gepubliceerd.  
 
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun 
bevoegdheden en zorgt voor de neerlegging en bekendmaking daarvan in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad  
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Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder, dan zal deze bestuurder 
Gedelegeerd Bestuurder worden genoemd. Zijn bevoegdheden worden bepaald door de raad van 
bestuur:  
 
De persoon belast met het dagelijks bestuur zal rapporteren aan de raad van bestuur over het dagelijks bestuur van de vereniging en dit met een frequentie die beschreven wordt door de raad van 
bestuur of door het huishoudelijke reglement. De persoon belast met het dagelijks bestuur gaat geen 
enkele persoonlijke verbintenis aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. 
 
 

TITEL IV: CONTROLE  
Artikel 16 : Commissarissen 
 
De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van 
de wet en van de statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld, 
wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de wet deze verplichting oplegt.  
De commissaris(sen) worden door de algemene vergadering benoemd. 
 
De algemene vergadering bepaalt tevens hun bezoldigingen, dit ingeval bezoldigingen worden 
toegekend.  
De commissaris(sen) worden benoemd voor een termijn van 1 jaar en zijn herbenoembaar door de 
algemene vergadering. 
 
 

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 17 : Samenstelling - vertegenwoordiging - bureau. 
 
Alle stemgerechtigde leden vormen samen de algemene vergadering en kunnen enkel door hen 
worden bijgewoond.  
 Ieder stemgerechtigd lid van de vereniging kan zich via een schriftelijke volmacht laten 
vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van de vereniging. 
 
Een lasthebber kan slechts één enkel stemgerechtigd lid vertegenwoordigen. 
 
Steunende, junior en ereleden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen. 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur. 
 
De voorzitter stelt een verslaggever aan, die buiten de leden mag worden gekozen en die de 
vergadering bijwoont; de vergadering kiest één of twee stemopnemers binnen de stemgerechtigde leden.  
De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het bureau. 
 
Artikel 18 : Bevoegdheden 
 
De algemene vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet en door onderhavige statuten. 
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Artikel 19 : Vergaderingen 
 
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad 
van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het lopend boekjaar, 
ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.  
Op ieder ogenblik kan een algemene ledenvergadering van de vereniging worden bijeen-geroepen 
ingevolge een besluit van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de 
stemgerechtigde leden. 
 
Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die worden vermeld in de oproeping. 
 
Alle stemgerechtigde  leden moeten worden uitgenodigd. 
 
Artikel 20 : Oproeping 
 Uiterlijk voor de derde zaterdag van januari hebben stemgerechtigde leden de gelegenheid schiftelijk 
een voorstel van agendapunten aan de voorzitter te bezorgen. De raad van bestuur beslist of deze 
voorstellen worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering. Het verslag van de raad 
van bestuur vermeld de motivatie waarom een eventueel voorstel niet op de agenda zal geplaatst 
worden.  
Tenminste acht (8) dagen tevoren worden de stemgerechtigde leden door de raad van bestuur per 
brief of per e-mail opgeroepen tot de algemene ledenvergadering. 
 
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten. 
 
Artikel 21 : Stemrecht - besluitvorming 
 
Op de algemene ledenvergadering heeft ieder stemgerechtigd lid een gelijk stemrecht. 
 
De steunende, junior en ereleden hebben geen stemrecht. 
 De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegen- woordigde 
stemmen, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. 
 
De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de wijziging van de statuten, over de 
wijziging van het doel, over de uitsluiting van een lid of over de ontbinding van de vereniging indien de 
desbetreffende bepalingen van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig 
worden nageleefd. 
 
Iedere wijziging van de statuten moet worden neergelegd en bekendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming of ambtsbeëindiging van een bestuurder, 
van een persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen of van een commissaris.  
Artikel 22 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen 
 
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de 
agenda werden geplaatst of daarin niet impliciet zijn vervat. 
 Eén vijfde van de stemgerechtigde leden hebben het recht om bijkomende agendapunten voor te 
stellen naast deze van de aangekondigde agenda. Dit dient te gebeuren bij aangetekend schrijven 
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aan de Voorzitter van de raad van bestuur binnen de week na de verzending van de agenda aan de 
stemgerechtigde leden 
 
 
Artikel 23 : lnschrijving in de notulen en publicatie  
De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen van de 
algemene vergadering en worden ondertekend door de Voorzitter 
en een bestuurder. 
 
Dit register wordt bewaard op de zetel, waar alle stemgerechtigde leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen en uittreksels kunnen vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van 
bestuur en door een bestuurder. 
 
 

HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR . JAARREKENING . BEGROTING 
 Artikel 24 : Boekjaar - Jaarrekening - Begroting 
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 
jaar. 
 Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van 
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het 
volgend boekjaar, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. 
 
 
HOOFDSTUK VII : ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 25 : Ontbinding van de vereniging 
 
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer 
vereffenaars. Indien meerdere vereffenaars oefenen zij hun opdracht als college uit. Zij bepaalt tevens 
hun bevoegdheid en de bestemming die aan de netto-actief van het patrimonium moet gegeven worden. 
 
Het netto actief moet bestemd worden ten behoeve van een andere vzw met een gelijkaardig of 
aanverwant doel. 
 
Deze besluiten en de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar(s) worden neergelegd en 
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 
 
Artikel 26 : Aanvullend recht 
 
Alles wat door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden geregeld volgens de toepasselijke wet betreffende de vereniging zonder winstoogmerk.  


