Statuten Volley Antwerpen vzw
Op 10 augustus 1988 werd de VZW ANTWERPSE VOLLEYBAL FEDERATIE opgericht door:
Bienstman Maurice, gepensioneerde, Laar 6/1 – 2400 Mol
Bockx Jos, bediende, De Daries 123 – 2370 Arendonk
Boeckx Etienne, onderwijzer, Oranjemolenstraat 28 – 2300 Turnhout
Boeckx Paul, bediende, Uitbreidingsstraat 42 – 2431 Oevel
Cambré Leopold, bediende, Schoolstraat 11 – 3990 Meerhout
Daems Bernard, fabriekwerker, Overhout 21- 2060 Merksem
Declercq Georges, ingenieur scheikunde, Nachtegaaldreef 10 – 2170 Wuustwezel
Declercq Jean, gepensioneerde, Philadelphiastraat 32 bus 2 – 2030 Antwerpen
D’Hulst Maurice, bediende, Gasthuisstraat 3 – 2490 Balen
Geukens Roger, bediende, Zandstraat 39 – 3990 Meerhout
Geys Frans, bediende, Kardinaal Cardijnplaats 28 – 2140 Westmalle
Geysels Marcel, bediende, Kleine Steenweg 183 – 3150 Heist-op-den-Berg
Hannes Staf, lasser, Grotenhoutlaan 7 – 2350 Vorselaar
Jansen Roger, ingenieur, Martelarenstraat 124 – 2400 Mol
Lippens Joëlle, bediende, Nachtegaaldreef 10 – 2170 Wuustwezel
Maes Georges, bediende, Olmensesteenweg 167 – 3969 Ham
Mertens Etienne, arbeider, Welvaartstraat 12 – 2430 Olen
Roelandts Jos, postbediende, August Petenlei 32 – 2100 Deurne
Smets Alfons, arbeider, Eikelstraat 149 – 2140 Herentals
Van Beneden Georges, bediende, Twaalf Apostelenstraat 10 – 2800 Mechelen
Van Eynde Jos, technische bediende, Rietbank 17 – 2091 Stabroek
Van Leemputten Fred, postman, Hoge Weg 108 – 2091 Stabroek
Verhaegen Peter, boekhouder, Statiestraat 144 – 2620 Hemiksem
Vervecken René, onderwijzer, Krokuslaan 3 – 2241 Halle-Zoersel
Vervoort Jos, onderwijzer, Ven 24 – 2430 Olen,
allen van Belgische nationaliteit.

Nummer van de vereniging : 111089
Ondernemingsnummer : 436587991
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HOOFDSTUK I - Naam, Zetel, Doel.

Artikel 1 – Naam.
De vereniging draagt de naam Volley Antwerpen, vereniging zonder winstoogmerk,
afgekort: “VA”.
Artikel 2 – Zetel.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 2450 Meerhout, Monseigneur Cruysberghslaan 34, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Artikel 3 – Doel.
De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het
algemeen en de volleybalsport in het bijzonder, uitsluitend ten voordele van niet-professionele
sportbeoefenaars.
Volley Antwerpen richt alle mogelijke competities in voor senioren, jeugd, recreanten en dit zowel op
zelfstandige basis, als in samenwerking met de gewesten van de provincie, Volley Vlaanderen, Volley
Belgium, de Europese Volleybal Confederatie (CEV) en de Fédération Internationale de Volleybal
(FIVB).
Alle activiteiten zijn uitsluitend ten voordele van niet-professionele sportbeoefenaars uit de vier
gewesten, die aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen.
Zij kan eveneens activiteiten ondernemen, coördineren of samenwerken met andere verenigingen die
een gelijkaardig doel beogen.
Met het oog op het verwezenlijken van dit doel, mag de vereniging roerende en onroerende goederen
kopen, verkopen, vervreemden, huren of verhuren, met hypotheek verzwaren, in concessie nemen,
schenkingen en handgiften ontvangen, op voorwaarde dat de opbrengst wordt voorbestemd voor het
doel van de vereniging.
De vereniging zal werkzaamheden van financiële aard mogen verrichten, voor zover ze dienstig zijn
voor de realisatie van het doel van de vereniging of de opbrengst ervan aan het doel van de vereniging
wordt besteed.
De vier gewesten van Volley Antwerpen zijn Gewest Antwerpen, Gewest Herentals, Gewest Mol en
Gewest Turnhout.
De geografische afbakening van deze gewesten wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
De vereniging moet, ter verwezenlijking van haar doel, steeds blijvend voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a) erkend zijn door de algemene vergadering van VOLLEY VLAANDEREN vzw (KBO 0417.414.853)
als bovenlokale volleybalvereniging;
b) een door de algemene vergadering van VOLLEY VLAANDEREN vzw goedgekeurd statuut hebben;
c) de vereniging kan geen eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en
de raad van bestuur van VOLLEY VLAANDEREN vzw vastgestelde beleid. In geval van
tegenstrijdigheden zal steeds het beleid van VOLLEY VLAANDEREN vzw primeren;
d) clubs vertegenwoordigen wiens zetel gevestigd is in het Nederlandstalige landsgedeelte of in het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, behoudens de door de raad van bestuur van VOLLEY
VLAANDEREN vzw toegestane uitzonderingen, waarbij alle reglementen in het Nederlands zijn
opgesteld, en die bij VOLLEY VLAANDEREN vzw administratief zijn aangesloten;
e) een bovenlokale competitie organiseren volgens een reglement dewelke niet strijdig kan zijn met
het beleid van VOLLEY VLAANDEREN vzw, waarvan de deelnemende spelers en speelsters een
administratieve aansluiting ondertekenden bij VOLLEY VLAANDEREN vzw.
Indien de voorwaarden niet of niet meer vervuld zijn, verliezen de vertegenwoordigers van de
vereniging van rechtswege hun hoedanigheid van effectief lid in VOLLEY VLAANDEREN vzw.
Daarenboven zal er van rechtswege geacht worden dat de vereniging haar doel niet meer kan
verwezenlijken, waardoor de rechtbank op verzoek van een effectief lid, van een belanghebbende
derde of van het openbaar ministerie de ontbinding kan uitspreken van de vereniging.
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HOOFDSTUK II – Leden, toetreden, uittreden.

Artikel 4 – Leden.
De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden.

Artikel 5 – Effectieve leden.
-

De effectieve leden zijn: vier vertegenwoordigers van elk van de vier gewesten.
Elk gewest kan door een gewoon schrijven wijzigingen doorgeven betreffende hun vier effectieve
leden (begin of einde mandaat, adresgegevens). Ten minste drie vertegenwoordigers van het
respectievelijke gewest dienen dit schrijven te ondertekenen.

Artikel 6 – Gewestelijke verenigingen.
De gewesten – gewestelijke verenigingen – moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

het statuut hebben van een vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging;
alle clubs vertegenwoordigen wiens zetel gevestigd is in dit gewest en bij Volley Vlaanderen
administratief aangesloten zijn;
een gewestelijke competitie organiseren waarvan de deelnemende spelers en speelsters een
aansluiting ondertekenen bij Volley Vlaanderen.

-

Deze statuten en het huishoudelijk reglement regelen verder hoe de vier gewestelijke verenigingen
deelnemen aan het uitvoeren van de opdrachten van Volley Antwerpen en Volley Vlaanderen.
Artikel 7 – Toegetreden leden.
De toegetreden leden zijn:
-

alle bij Volley Vlaanderen administratief aangesloten leden als speler/speelster via een club van
Volley Antwerpen;
alle bij Volley Vlaanderen administratief aangesloten leden als niet-speler/speelster via een club
van Volley Antwerpen;
alle bij Volley Vlaanderen administratief aangesloten leden als recreant via een club van Volley
Antwerpen;
alle bij Volley Vlaanderen aangesloten individuele leden én gedomicilieerd in de Provincie
Antwerpen;
de door de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen erkende ereleden of leden van verdienste

Volley Vlaanderen regelt het administratief beheer van alle toegetreden leden, met uitzondering van de
hiervoor vermelde ereleden of leden van verdienste, aangesloten bij Volley Antwerpen.
Artikel 8 – Stemrecht.
Alleen de effectieve leden of hun gevolmachtigden hebben stemrecht op een Algemene Vergadering.

Artikel 9 – Ontslag, uitsluiting.
Effectieve leden kunnen hun ontslag indienen door een aangetekend schrijven te richten aan de Raad
van Bestuur van Volley Antwerpen.
De uitsluiting van een effectief lid kan alleen door de Algemene Vergadering van Volley Antwerpen.
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De uitsluiting van een toegetreden lid kan alleen door de Algemene Vergadering van Volley Antwerpen
worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen.

Artikel 10 – Recht op maatschappelijk bezit.
De ontslagnemende of uitgesloten effectieve leden en/of hun rechthebbende(n) kunnen geen recht
doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.
De toegetreden leden kunnen geen recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

Artikel 11 – Aanvaarding reglementen.
Alle effectieve en toegetreden leden zijn er toe gehouden de statuten, het huishoudelijk reglement en
alle reglementen die de vereniging bestuurlijk, administratief en financieel regelen, te aanvaarden en na
te leven alsook de reglementen die de onderlinge ontmoetingen regelen.

HOOFDSTUK III - Algemene Vergadering.
Artikel 12 – Samenstelling.
De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. De notulen
worden opgemaakt door de secretaris van de Raad van Bestuur.
In geval van belet of afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter, desgevallend het oudste lid van de raad.
In geval van belet of afwezigheid van de secretaris, wordt bij het begin van de vergadering een persoon
aangeduid die de notulen opmaakt.
Artikel 13 – Bevoegdheid.
Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om:
1. de Statuten te wijzigen;
2. de bestuurders te benoemen of af te zetten;
3. de begroting en de rekeningen goed te keuren;
4. zich uit te spreken over voorstellen en beslissingen van de Raad van Bestuur
aangaande de hoofdstukken VI en volgende van het huishoudelijk reglement,
evenals alle reglementen die de vereniging regelen, wanneer de Algemene
Vergadering oordeelt dat de materie hiervan de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur Volley Antwerpen te buiten gaat.
5. zich uit te spreken over voorstellen van de Raad van Bestuur betreffende het
competitiereglement indien de voorstellen een impact hebben op de gewestelijke
competitie.
6. de wijze te bepalen hoe de boekhouding zal worden gecontroleerd;
7. de vereniging vrijwillig te ontbinden;
8. de vereniging om te zetten in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9. de kwijting aan de bestuurders te verlenen;
10. de bezoldiging van de bestuursleden te bepalen ingeval een bezoldiging wordt
toegekend;
11. op te treden voor alle gevallen waarin de statuten dat vereisen;
12. de commissarissen-bedrijfsrevisoren benoemen en afzetten, en het bepalen van hun
bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend
13. de kwijting aan de commissarissen te verlenen;
De Algemene Vergadering kan beslissen over alle punten die tot haar bevoegdheid behoren.
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Artikel 14 – Oproeping.
De effectieve leden worden voor de Algemene Vergadering opgeroepen door de Raad van Bestuur van
Volley Antwerpen.

Artikel 15 – Jaarlijkse Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden tussen 15 februari en 15 maart.
De oproeping voor deze Algemene Vergadering geschiedt tussen 15 december en 15 januari, en ten
minste 45 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering met vermelding van de dagorde.
Verplichte punten op de agenda zijn:
1.
2.
3.
4.

de goedkeuring van de winst – en verliesrekening;
kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar;
het begrotingsontwerp voor het volgend jaar;
de verkiezing van bestuurders, volgens een beurtrol voorzien in het huishoudelijk reglement.

Artikel 16 – Bijzondere Algemene Vergadering.
Een bijzondere Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen:
- als de Raad van Bestuur dit nodig acht
- als één vijfde van de effectieve leden het schriftelijk vraagt
De oproeping voor deze bijzondere Algemene Vergadering moet binnen de 8 kalenderdagen na de
beslissing of vraag tot bijeenroeping van deze vergadering verstuurd worden, met vermelding van de
agendapunten. De vergadering vindt plaats tussen de 15 en 40 kalenderdagen na de oproeping.

Artikel 17 – Beslissingen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, uitgezonderd in de gevallen voorzien in
deze Statuten.

Artikel 18 – Geldigheid, stemmen, volmacht.
18.1
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld indien meer dan de helft van de effectieve
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, uitgezonderd in de gevallen voorzien in deze statuten.
Wanneer een aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt een tweede Algemene Vergadering
bijeengeroepen minstens zestien dagen na de eerste vergadering. Ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden wordt er dan geldig beslist met de in de statuten voorziene
meerderheid.
18.2
Aantal stemmen:
- Ieder gewest beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan: zes stemmen vermeerderd met één
stem per begonnen schijf van 300 aangesloten leden bij Volley Vlaanderen langs een club van het
betreffende gewest.
- Elk effectief lid beschikt over een gelijk aantal stemmen van zijn gewest. Indien het aantal stemmen
geen veelvoud van vier is, wordt het surplus aan stemmen verdeeld zodanig dat de oudste aanwezige
effectieve leden de meeste stemmen hebben.
- Het aantal stemmen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt bepaald door een ledentelling op
1 december (toegetreden leden aangesloten bij een club). Voor een bijzondere Algemene Vergadering
geldt het stemmenaantal van de vorige Algemene Vergadering.
18.3
De aanwezige effectieve leden of hun gevolmachtigden brengen op de Algemene Vergadering
hun stemmen uit op dezelfde wijzen en in verhouding van de uitslag van de stemming op de Algemene
Vergadering van hun gewest.
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18.4
In geval van afwezigheid, kan ieder effectief lid een schriftelijke volmacht geven aan een
volmachtdrager. Iedere volmachtdrager kan slechts één volmacht vertegenwoordigen.

Artikel 19 – Wijziging van de Statuten.
19.1 De beslissingen die betrekking hebben op de wijziging van de statuten van de vereniging kunnen
genomen worden wanneer:
- het voorwerp daarvan vermeld is in de oproeping
- wanneer minstens twee derde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
- wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden minstens twee derde van het totaal
aantal stemmen vertegenwoordigen.
19.2

Die wijzigingen kunnen alleen met een twee derde meerderheid worden goedgekeurd.

Artikel 20 – Wijziging doeleinden.
Tot wijziging van de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht of de vrijwillige ontbinding kan
slechts besloten worden wanneer minstens twee derden van de totale stemmen aanwezig zijn. De
wijzigingen kunnen alleen met vier/vijfde meerderheid van het aantal uit te brengen stemmen aanvaard
worden.

Artikel 21 – Interpellaties.
Interpellaties uitgaande van een Gewestelijke Vereniging of 3 leden van de Raad van Bestuur van de
Volley Antwerpen tegenover één of meerdere leden van de Raad van Bestuur van de Volley
Antwerpen moeten ten laatste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering
van Volley Antwerpen schriftelijk worden ingediend op het secretariaat van Volley Antwerpen ter
attentie van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen. Hun voorwerp moet duidelijk omschreven
zijn.
Na antwoord van de geïnterpelleerde hebben de interpellant en de geïnterpelleerde het recht een
stemming van vertrouwen of wantrouwen te eisen. Indien twee derde van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden het wantrouwen stemt, moet de geïnterpelleerde onmiddellijk
ontslag nemen.

Artikel 22 – Register.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geboekt in een register der akten van de
vereniging onder de vorm van verslagen, getekend door de voorzitter en de secretaris, en alle nog
aanwezige effectieve leden.
Dit register wordt bewaard ten zetel van de vereniging, waar zowel de effectieve leden, de toegetreden
leden evenals de belanghebbende derden er kennis kunnen van nemen, echter zonder verplaatsing
van het register.

Artikel 23 – Publicatie.
Behoudens anders vermeld, worden de beslissingen van de Algemene Vergadering van kracht op 1
mei; voor een bijzondere Algemene Vergadering vanaf de eerste van de maand na het ter kennis
brengen van de notulen.
De notulen worden binnen de dertig kalenderdagen ter kennis gebracht aan de effectieve leden.
Binnen een termijn van één maand nadat ertoe besloten is, moet het nodige gedaan worden voor de
bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van:
- elke wijziging van de statuten
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- de benoeming, het ontslag, of de afzetting van een bestuurder
- het benoemingsbesluit van de vereffenaars in geval van ontbinding van de vereniging.

HOOFDSTUK IV. - Raad van Bestuur.
Artikel 24 – Bestuurders, volmacht.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, van ten minste drie bestuurders. De
bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering. Om verkozen te zijn moeten zij de helft
plus één (1) van de geldig uitgebrachte stemmen behalen.
Alle bestuurders dienen toegetreden lid te zijn van de vereniging, maar mogen geen effectief lid zijn. De
samenstelling wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Elk lid van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen – dit met uitzondering van de voorzitter, de
ondervoorzitter en de secretaris – kan zich bij volmacht laten vervangen; deze vervanger heeft geen
stemrecht.
In aanvulling op vorige paragraaf kan elke gewestelijke vertegenwoordiger zich laten vervangen door
een opvolger met stemrecht, op voorwaarde dat deze opvolger verkozen is door de Algemene
Vergadering.

Artikel 25 – Bezoldiging.
De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Artikel 26.
De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan zoals bepaald in het
huishoudelijk reglement.
De voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen en zit de vergadering voor. Telkens als vier leden van
de Raad van Bestuur erom vragen, moet de Raad worden bijeengeroepen. Indien de Raad van
Bestuur bestaat uit slechts drie, vier of vijf leden, moet de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden
als twee leden van de Raad van Bestuur erom vragen.
In geval van belet of afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de
ondervoorzitter, desgevallend het oudste lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.
Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de
stemmen blijft het punt onbeslist en dient het verder behandeld te worden tot een gewenste
meerderheid bereikt wordt.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. Deze worden bewaard in het daartoe bestemd
register en ondertekend door tenminste twee bestuurders.
Artikel 27 – Kandidaturen.
Om verkiesbaar te zijn als lid van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen moet de kandidaat
minstens 18 jaar oud zijn, en toegetreden lid zijn van Volley Antwerpen.
De kandidatuur voor een functie in de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen moet per aangetekend
schrijven verzonden worden naar de secretaris van Volley Antwerpen.

Artikel 28 – Mandatarissen ad interim.
De Raad van Bestuur kan een mandaat ad interim toewijzen.
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Bij voortijdige beëindiging van het bestuursmandaat van een gewestelijke afgevaardigde, dient
volgende procedure gevolgd te worden:
- de reeds door de Algemene Vergadering verkozen opvolger wordt automatisch lid van de Raad van
Bestuur
- bij ontstentenis van een door de Algemene Vergadering verkozen opvolger, heeft het respectievelijk
gewestbestuur de bevoegdheid om een persoon voor te dragen. Indien voldaan is aan de vereisten van
art 27, dient de Raad van Bestuur bij de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur deze
persoon ad interim aan te stellen.
De mandataris ad interim heeft geen stemrecht tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering (gewone of bijzondere) dient te worden gestemd over
het mandaat ad interim.
Bij bekrachtiging wordt de mandataris ad interim volwaardig bestuurslid voor een periode waarbij de
voorziene termijn gerespecteerd blijft.

Artikel 29 – Lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen eindigt door:
- overlijden,
- ontslag of afzetting,
- verstrijken van de voorziene termijn,
- door onbekwaamheid of kennelijk onvermogen,
- door ontbinding van de vereniging.
Leden van de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen kunnen ontslag indienen bij aangetekend
schrijven gericht aan het secretariaat van Volley Antwerpen.
De secretaris kan ontslag nemen bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur van Volley Antwerpen.
De Algemene Vergadering kan het ontslag aanvaarden onder bepaalde voorwaarden. Deze
bevoegdheid van de Algemene Vergadering vervalt indien de Algemene Vergadering niet binnen de
drie maanden na het ontslag plaats vindt; het ontslag is dan onherroepelijk.
Indien het aantal bestuurders door een ontslag onder het statutaire minimum daalt, blijft de
ontslagnemende bestuurder aan tot in diens vervanging wordt voorzien.

Artikel 30 – Bevoegdheden.
De Raad van Bestuur van Volley Antwerpen leidt de zaken van Volley Antwerpen en vertegenwoordigt
deze bij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur van Volley
Antwerpen is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet bij wet en door deze Statuten
aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden.

Artikel 31 – Handtekeningbevoegdheid.
Ten aanzien van derden is de vereniging steeds gebonden door de gezamenlijke handtekening van
tenminste twee bestuurders.
De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders voor
handelingen van dagelijks bestuur die de waarde van duizend tweehonderd vijftig Euro (€ 1250,00)
niet te boven gaan.
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De Raad van Bestuur kan één of meer van zijn leden bepaalde volmachten geven om geldig te
tekenen namens de vereniging tegenover de post, banken, spaarkassen en andere financiële
diensten en instellingen.
Voor rechtshandelingen die buiten voornoemde volmachten en de bijzondere opdrachten vallen, en
waarvan de waarde duizend tweehonderd vijftig Euro te boven (€ 1250,00) gaat, is de vereniging
gebonden middels de handtekening van twee bestuurders.
Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen
blijken van enig besluit of van enige machtiging.

HOOFDSTUK V – Diverse bepalingen.
Artikel 32 – Boekjaar.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Ieder jaar worden op datum van
31 december de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en de begrotingen voor, waarna ze ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Artikel 33 – Inkomsten.
Alle inkomsten worden door de Raad van Bestuur van Volley Antwerpen gebruikt in het gestelde doel
van de vereniging.

Artikel 34 – Ontbinding.
Ingeval de vereniging wordt ontbonden, zal de Algemene Vergadering die deze beslissing neemt:
1.
2.

Twee vereffenaars aanstellen.
Het netto actief toewijzen aan een of meer verenigingen met gelijksoortige doelstellingen.

Artikel 35 – Ledenbijdrage.
De effectieve leden zijn vrijgesteld van een jaarlijkse ledenbijdrage.

Artikel 36.
Voor alles wat in deze Statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en al zijn eventuele aanpassingen en wijzigingen, van
toepassing.
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