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Aanpassing van de Statuten BFRS, vzw
(goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 24 november 2016)
TITEL 1: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd “Belgische Federatie van Rollersporten, vzw”,
koninklijke vereniging afgekort “BFRS vzw” en in het Frans “Fédération Belge des Roller Sports, asbl”,
société royale, afgekort “FBRS asbl” .
De vereniging werd gesticht in 1909 als “Fédération Belge de Roller Skating”. De zetel van de
vereniging is gevestigd in Esperantolaan 13, bus 8, B-3300 Tienen, gelegen in het gerechtelijk
arrondissement Leuven, en kan worden overgeplaatst naar iedere andere plaats in België door
eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering.
Artikel 2
De vereniging stelt zich tot doel de sport en, meer in het bijzonder de rollersporten, onder gelijk welke
vorm te bevorderen. Zij alleen is bevoegd voor de regeling van kwesties op nationaal en internationaal niveau, uit hoofde waarvan zij instaat voor de coördinatie tussen de landelijke federaties.
Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan op ieder ogenblik worden ontbonden.
TITEL 2: LEDEN
Artikel 4
Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet kleiner zijn dan drie.
Als effectieve leden worden toegelaten: alle bestuursleden van de VRB en FBFP met een maximum
van 5 leden per federatie. Indien er geen 5 bestuursleden zijn binnen de VRB of FBFP mogen deze
aangevuld worden met aangeduide vertegenwoordigers van de federatie.
De Raad van Bestuur kan eveneens toetredende leden aanvaarden; zij zijn echter niet stemgerechtigd
in de Algemene Vergadering en kunnen geen bestuursfunctie bekleden binnen de vereniging.
Gelden als toetredende leden:
- Schenkers en sympathisanten
- Ereleden: personen die hebben bijgedragen tot de promotie van de roller sporten of die
belangrijke functies hebben bekleed binnen de nationale en internationale federaties.
Hun rechten en plichten zijn vastgelegd in het Intern reglement.
Artikel 5
Het staat de leden op ieder ogenblik vrij de vereniging te verlaten; zij moeten hun ontslag schriftelijk
bekendmaken bij de Raad van Bestuur. Als een lid ontslag neemt binnen het bestuur van de VRB of
FBFP, dan is deze automatisch ontslagnemend binnen de BFRS-FBRS.
Artikel 6
Een lid kan alleen worden uitgesloten door de Algemene Vergadering, met een tweederde
meerderheid van de stemmen. Niet-naleving van de wettelijke voorschriften, statuten of reglementen
is een reden tot voordracht van uitsluiting.
Artikel 7
Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen recht op het patrimonium van de vereniging.
TITEL 3: BIJDRAGE
Artikel 8
Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering: deze bijdrage mag
maximum € 250,- per jaar bedragen.
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TITEL 4: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9
De vereniging komt minstens éénmaal per jaar in Algemene Vergadering bijeen. De gewone
Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden binnen de zes maanden na afsluiten van het
boekjaar. De Raad van Bestuur kan indien nodig een buitengewone Algemene Vergadering
samenroepen.
Artikel 10
De algemene vergadering is samengesteld met alle effectieve leden.
Artikel 11
Het stemrecht is gelijk voor alle leden van de Algemene Vergadering: ieder lid beschikt over één stem.
Volmacht is toegelaten naar rato van één volmacht per aanwezige.
Artikel 12
De leden van de Algemene Vergadering worden, in naam van de Raad van Bestuur, door de
secretaris opgeroepen minstens acht dagen voor de datum van de bijeenkomst. De agenda van de
vergadering wordt bij de oproeping gevoegd.
Artikel 13
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn
afwezigheid, door de secretaris-generaal.
Artikel 14
Een bijeenkomst van de Algemene Vergadering is rechtsgeldig wanneer de meerderheid van haar
leden aanwezig is en haar beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Beslissingen in verband met een wijziging van de statuten, de uitsluiting van leden of de
ontbinding van de vereniging zijn slechts geldig, indien voldaan is aan de bijzondere voorwaarden
betreffende aanwezigheid, meerderheid en officiële geldigverklaring bepaald door de wet van 27-061921, artikels 8, 12 en 20 en aangevuld door de wet van 2 mei 2002.
Artikel 15
Tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren:
- het wijzigen van de statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging
- het aanvaarden en uitsluiten van leden
- het benoemen en afzetten van de bestuurders
- het goedkeuren van de begroting en de jaarlijkse rekeningen
- de benoeming en afzetting van de commissaris
- de kwijting van de bestuurders en de commissaris
- het bepalen van de bijdragen
- het nemen van alle andere beslissingen die door de wet van 27-06-1921 aangevuld door de
wet van 2-05-2002 aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd.
Artikel 16
Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgesteld. Zij worden bewaard in een speciaal
register, getekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de sociale zetel
en mag door alle leden ingekeken worden, nochtans zonder verplaatsing van het register. De
beslissingen die derden aanbelangen, zullen hen meegedeeld worden.
TITEL 5: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 17
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit vier leden, benoemd door
de Algemene Vergadering tot de algemene vergadering volgend op een Olympisch jaar, op voorstel
van de landelijke federaties.
Elke landelijke federatie draagt haar kandidaten voor, naar rato van het aantal te benoemen leden
conform de pariteit, voorzien in het Intern Reglement.
De bestuurders kunnen op ieder ogenblik en om een dringende reden worden afgezet door de
Algemene Vergadering met een tweederde meerderheid.
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In geval van overlijden of ontslag van een bestuurder kan de Raad van Bestuur bij coöptatie in de
vacature voorzien, met inachtneming van de pariteit onder de leden en op voorwaarde dat de nieuwe
benoeming aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. De aldus
benoemde bestuurder voltooit het mandaat van de persoon die hij vervangt, met stemrecht.
Artikel 18
De bestuurders en de vertegenwoordigers van de landelijke federaties nemen uit hoofde van de
verbintenissen van de vereniging geen enkele persoonlijke verplichting op zich.
Artikel 19
De Raad van bestuur stelt onder haar leden een voorzitter, een secretaris-generaal en een
penningmeester aan.
Artikel 20
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, zo vaak als de belangen van de
vereniging dit vereisen. Hij beslist rechtsgeldig over de aangebrachte agendapunten, voor zover de
meerderheid van de leden aanwezig is. Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen
door de meerderheid van de aanwezige leden. De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid.
Artikel 21
Tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren alle verrichtingen van bestuurlijke aard, in de
breedste zin van het woord, omvattende alles wat niet uitdrukkelijk – hetzij wettelijk, hetzij statutair onder de bevoegdheid valt van de Algemene Vergadering.
Artikel 22
De Raad van Bestuur delegeert het dagelijkse bestuur aan haar voorzitter en secretaris-generaal en
bepaalt wat hun volmachten zijn.
De handelingen die de vereniging verbinden moeten worden ondertekend door twee leden van de
Raad van Bestuur behorende tot verschillende landelijke federaties. Voor gewone brieven, daden van
het dagelijkse bestuur, kwitanties en reçu’s volstaat de handtekening van de voorzitter of secretarisgeneraal.
Artikel 23
De Raad van Bestuur bepaalt de inhoud en de vorm van de documenten die verband houden met het
bestuur van de vereniging.
TITEL 6: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24
De Algemene Vergadering die de ontbinding van de vereniging uitspreekt, bepaalt tevens de
bestemming van het patrimonium van de vereniging.
Artikel 25
Voor de punten waarin deze statuten niet voorzien, wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921,
aangevuld door de wet van 2 mei 2002.
Bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met wettelijke bepalingen, worden als niet
geschreven beschouwd, zonder dat deze onregelmatigheid de geldigheid van de andere statutaire
bepalingen aantast.
De huidige statuten vernietigen en vervangen alle voorgaande publicaties.
TITEL 7: BESTUURDERS
Artikel 26
Werden ontslagen als lid van de Raad van Bestuur:
De heer Michel PANNEEL
De heer Luc HEBBRECHT
De heer John MOLENS
Mevrouw Anne Marie Snel
Mevrouw Nicole PATRIARCHE
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De heer Marc Decraemer

De Raad van bestuur is op 26 november 2016 als volgt samengesteld:
De heer Rony VANDERHOYDONCK, Voorzitter
Bien 48, 3930 Achel
De heer Joeri MEEUS, bestuurder
Jutestraat 8, Gent 9000
De heer Didier BAETENS
Route de lion 43, 1420 Braine-l’Alleud
De heer Dany VANSTEENKISTE
Avenue Henry Dunant 21, 1140 Bruxelles

Voorzitter BFRS
Rony Vanderhoydonck
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Secretaris-generaal BFRS
Joeri Meeus

