Schoudernetwerk Vlaanderen vzw
STATUTEN
De hierna volgende personen:
Kevin KUPPENS, Styn VEREECKEN, Filip STRUYF, Ann COOLS, Liesbet DE BAETS
Allen kinesitherapeut en van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen onder elkaar en met allen
die later zullen toetreden, een vzw op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002 en onder hierna volgende voorwaarden:

TITEL 1: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1: Naam
Schoudernetwerk Vlaanderen vzw
Artikel 2: Maatschappelijke zetel:
Schoudernetwerk Vlaanderen vzw
Tav Kevin Kuppens
Fraikinstraat 36 bus 102
2200 Herentals
Gerechtelijk arrondissement Turnhout
Artikel 3 : Doel
De vereniging heeft tot doel (deze lijst zijnde niet noodzakelijk volledig):
-

De professionele belangen van haar leden te behartigen
Een forum bieden aan de leden voor informatieverstrekking, discussies en overleg over de
vakspecifieke en deontologische thema’s
Organiseren van cursussen, workshops, informatieavonden, studiedagen, leesrondes, …
Stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking
Te kunnen functioneren als adviesorgaan t.a.v. onderwijs- en onderzoek gerichte instanties
en gouvernementele instellingen

Artikel 4:
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde worden ontbonden.

TITEL 2 - LEDEN
Artikel 5:
De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt
uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het
ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge
art. 26, novies, § 1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van

koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het
ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de
neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Artikel 6:
Categorieën van aangesloten leden:
-

-

Effectieve leden: Voorwaarden van effectief lid (in België erkende kinesitherapeuten,
werkzaam in de Vlaamse gemeenschap, registratie in ledenbestand, betaling jaarlijks lidgeld
(lidgeld mag de 300 euro niet overschrijden), voldoen aan behoudscriteria. Effectieve leden
hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.
o Behoudscriteria:
 Minimaal deelnemen aan 3 van de 4 activiteiten (fysieke bijeenkomsten
en/of artikelrondes) georganiseerd vanuit ‘Schoudernetwerk Vlaanderen
vzw’ per kalenderjaar, en
 Minimaal deelnemen aan 2 dagen schoudercursus per 5 jaar.
Buitengewone leden: dit zijn personen die omwille van hun verdiensten op wetenschappelijk
en/of politiek vlak, op nationaal en/of op internationaal vlak als lid worden aangenomen.

Artikel 7:
De aangesloten leden verbinden zich ertoe:
-

de statuten en de reglementen van de vereniging te eerbiedigen
en bijdrage te betalen die jaarlijks door de algemene vergadering zal vastgelegd worden voor
het komende jaar. De bijdrage mag de 300 euro niet overschrijden.

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden, mits schriftelijke melding aan de secretaris van de
vereniging.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen.
Artikel 8
Alleen de effectieve leden mogen op hun briefwisseling vermelden ‘lid van het Schoudernetwerk
Vlaanderen vzw’.

TITEL 3 – RAAD VAN BESTUUR
Artikel 9 – Samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie personen en ten hoogste
dertien personen, effectieve leden van de vereniging en benoemd door de Algemene Vergadering.
Het aantal bestuurders moet in elke geval lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de
vereniging.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden en met een gewone meerderheid van stemmen een
voorzitter, één of meerdere vicevoorzitters, één of meerdere secretarissen en één of meerdere

penningmeesters. De personen zijn afzonderlijk gemachtigd om aan de vereniging gerichte
poststukken, postassignaties, aangetekende brieven, enz. in ontvangst te nemen.
Artikel 10 – Voorwaarden
De kandidaat bestuurders dienen hun kandidatuur minstens zeven dagen voor de datum van de
Algemene Vergadering in, gericht aan de Raad van Bestuur.
Artikel 11 – Benoeming en ontslag
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar. De
uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar, en ten alle tijde afzetbaar door de Algemene
Vergadering.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad
van Bestuur. Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal zijn vervanging voorzien
worden door de eerstvolgende Algemene Vergadering. Ondertussen kan de Raad van Bestuur onder
zich een bestuurder aanduiden die de opengevallen functie tijdelijk waarneemt.
Artikel 12 – Vergaderingen, beraadslaging, beslissing
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door drie bestuurders. De
oproepingsbrief behelst de agenda, eventueel vastgesteld na raadpleging van de andere bestuurders.
De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste één derde van de bestuurders aanwezig
zijn.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien een meerderheid van de bestuurders
aanwezig is.
Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze dan geen uitsluitsel,
worden de stemmen van de voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat aan de raad van bestuur ter goedkeuring
wordt voorgelegd.
De beslissingen worden opgesteld in verslagen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en
bewaard in een speciaal register. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Elk
effectief lid, mits een rechtvaardige interesse, kan het raadplegen zonder verplaatsing van het
register.
Artikel 13
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij alle gerechtelijke of
buitengerechtelijke handelingen. De raad van bestuur vaardigt alle reglementen uit die hij nodig
acht. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene
vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

TITEL 4 - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14 - Samenstelling
De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging in orde van
lidmaatschapsbijdrage, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij zijn
afwezigheid door een vicevoorzitter, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid mits schriftelijke
volmacht. Een lid kan echter maximaal tien stemmen uitbrengen.
Artikel 15 – Bevoegdheden
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk toegekend zijn door de wet
of de onderhavige statuten.
Zijn met name voorbehouden aan haar bevoegdheid:
1. de wijzigingen van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen, en de bepaling
van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4. de kwijting te verlenen aan de bestuurders, en, in voorkomend geval, aan de
commissarissen;
5. de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van leden;
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9. alle gevallen waarin de statuten het vereisen.
Artikel 16 – Vergaderingen
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of
het belang van de vereniging het vereist.
Er moet minstens één maal per jaar, ten laatste op 30 juni, een Algemene Vergadering
bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de
begroting van het volgend jaar, op een datum te bepalen door de Raad van Bestuur.
De vereniging kan samenkomen in een Bijzondere Algemene Vergadering op elke moment door
beslissing van de Raad van Bestuur, of wanneer minstens een vijfde van de effectieve leden daarom
verzoekt.
Alle leden moeten opgeroepen worden tot de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur per
gewone brief, mail of fax, opgestuurd ten laatste acht dagen voor de Vergadering.
De oproeping tot de Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, ondertekend zijn door de
voorzitter of bij zijn afwezigheid door een vicevoorzitter en de secretaris of een bestuurder.
De oproeping vermeldt de plaats, dag en uur van de Vergadering, alsook de agenda die wordt
vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen, minstens
acht dagen voor de Vergadering, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, en elk voorstel getekend
door minstens een vijfde van de leden, moeten eveneens op de agenda vermeld worden.
Artikel 17 – Quorum en stemming
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezigen, behalve in de gevallen
waarin de wet of de statuten anders bepalen. In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de
Voorzitter van de Vergadering doorslaggevend.

De Algemene Vergadering kan alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten over een
statutenwijziging wanneer minstens twee derden van de leden op de Vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke statutenwijziging moet worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Echter, de wijziging die betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is
opgericht, of de ontbinding ervan, kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste
Vergadering tot wijziging van de statuten, kan een tweede Algemene Vergadering worden
bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de
bovenvermelde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze
tweede vergadering moet echter gehouden worden minstens vijftien dagen na de eerste
vergadering.
Artikel 18 – Inzagerecht
De beslissingen van elke Vergadering worden genotuleerd in een register van verslagen ondertekend
door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door een vicevoorzitter en de secretaris of een bestuurder.
Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden het kunnen raadplegen
maar zonder verplaatsing van het register, na schriftelijke aanvraag aan de Raad van Bestuur met wie
het lid zal moeten overeenkomen over de dag en uur van de raadpleging.

TITEL 5 – FINANCIEEL
Artikel 19 – Financieel beleid
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Rekeningen en begrotingen worden door de raad
van bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Na goedkeuring van het financieel jaarverslag en de begroting spreekt de algemene vergadering zich
uit over de ontlasting te geven aan de bestuurders en eventueel aan de commissaris(sen).
De Raad van bestuur zorgt ervoor dat het financieel jaarverslag en alle andere stukken vermeld in de
wet over de vzw’s binnen de 30 dagen na hun goedkeuring worden neergelegd bij de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg of, indien door de wet voorgeschreven, bij de Nationale Bank.

TITEL 6 – ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 20
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten met het quorum en de meerderheden voorzien in
artikel 17.
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering een of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden en de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 21
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging of
stichting waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert. De Algemene
Vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo
wordt overgedragen.
Artikel 22
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien of geregeld, blijft de wet van 27 juni
1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

TITEL 7 – BENOEMING BESTUURDERS MET ADRES, RIJKSREGISTER EN ZETEL
Kevin KUPPENS, wonende Visvangststraat 40 te 3582 Koersel-Beringen, N.N. 81.10.13-091.29
Styn VEREECKEN, wonende Kriesberg 66 te 3221 Nieuwrode, N.N. 74.06.19- 151.02
Filip STRUYF, wonende Vlierstraat 5 te 9120 Melsele, N.N. 80.01.28-063.08
Ann COOLS, wonende Kasteellaan 137 te 9000 Gent, N.N. 64.01.25-044.72
Liesbet DE BAETS, wonende Steenputten 28 te 3080 Tervuren, N.N. 84.05.11-428.71
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