
FEDERATIE WAKO BELGIUM  vzw      
 

 
 

FEDERATIE 

WAKO Belgium vzw 

Ondernemingsnr : 0870 791 566 
Ciamberlanidreef 70 bus 4 

Tel. : Fax : 03 / 775-11-86 

9120 Beveren Waas 
wako-belgium.com  

Bankrek. : 737-0119238-68 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WAKO BELGIUM VZW 
 

De ondergetekende eerste en stichtende leden hebben heden 28 februari 2009 

unaniem besloten tot het aannemen van volgende statuten: 

 

I  BENAMING  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR 
 

Artikel 1 Rechtsvorm 

 

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het 

bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk ( hierna vzw genoemd) op grond van de 

wet van 27 juni 1921 en gewijzigd door de wet van 02 mei 2002 vzw wet. 

 

Artikel 2  Naam 

 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam 

 

WAKO BELGIUM VZW 

 

Artikel 3 Maatschappelijke zetel 

 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd Ciamberlanidreef 70 bus 4 , 9120 

Beveren Waas gelegen in het gerechtelijk Arrondissement Dendermonde. 

De zetel kan worden verplaatst mits goedkeuring door de algemene  

Vergadering met een meerderheid van 75 % van de aanwezige stemmen. 

 

Artikel 4 Duur 

 

De vereniging zonder winstoogmerk is opgericht voor een onbepaalde duur. 

 

Artikel 5 Doel en activiteiten  

 

De vereniging heeft sport als doelstelling . Het doel van de vereniging wordt bepaald als volgt : 

de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door een zo ruim mogelijk 

aanbod van de diverse disciplines en het bevorderen van de gevechtsporten door  

1. Het geven van trainingen, stages, cursussen en opleidingen. 

2. Het organiseren, deelnemen aan en medewerking verlenen voor het inrichten van 

wedstrijden in competitie of vriendschappelijk verband in binnen- en buitenland in alle 

categorieën en klasse met een minimumleeftijd van 7 jaar. 

3. Het inrichten van sportkampen ter bevordering van de lichamelijke conditie van de 

sporters. 

STATUTEN 
 



4. Het voorkomen van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken door het geven van 

de nodige informatie- en vormingsactiviteiten voor leden, trainers en begeleiders en 

door medische controles en medische begeleiding. 

5. Het samenstellen en verdelen van tijdschriften Video’s cd en dvd ‘s etc…die verband 

houden met deze sportactiviteiten. 

6. De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks en onrechtstreeks met de 

verwezenlijking van de voormelde ideële niet winstgevende doelstelling met inbegrip 

van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen wat 

wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden 

bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen van de vzw. 

 

II LEDEN BIJDRAGE  
 

Artikel 6  

 

De vzw bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. 

Enkel effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering . 

De rechten en plichten van de toegetreden leden zijn beperkt tot deze die zijn toegewezen 

door het huishoudelijke reglement. 

 

Artikel 7.  

Elke aangesloten club die toetreedt tot de federatie WAKO BELGIUM VZW heeft het recht 

één effectief lid af te vaardigen alsook één extra effectief lid per 50 ingeschreven leden.  Dit 

effectieve lid zal lid worden van de algemene vergadering.  

  

Er zijn minstens vijf effectieve leden met alle rechten en plichten overeenkomst de vzw 

wetgeving . 

De volgende oprichters zijn de eerste effectieve leden; 

 

De heer Villani Paolo beroep Kwaliteits controleur , geboren te Quaregnon op 20 mei 1956, 

wonende Jan Breydelstraat 89 in 8530 Harelbeke .  Ontslag 30-06-2019 

 

De Heer De Block Marc beroep Operator geboren te Beveren op 27 mei 1960, wonende 

Kasteeldreef 161 in 9120 Beveren.  Nieuw Adres Ciamberlanidreef 70 bus 4   9120 Beveren 

Waas  

 

De heer Van Raemdonck Alex beroep chauffeur geboren te Beveren op 25 januari 1961, 

wonende Polderdreef 20 in 9120 Beveren. Gewijzigd sedert 2006 De heer Gert Robert .  

 

De heer Hendrickx Jan beroep analist programmeur geboren te Lier op 28 oktober 1953, 

wonende Beemdenstraat 1  2235 Hulshout . Sinds 10 augustus 2008  ONTSLAG op 1-2-2015  

 

De Heer Vermeire Dennis beroep magazijnbediende geboren te Beveren op 17 december 

1988, wonende Bankwegelhof 67  9120  Beveren Waas . Sinds 10 oktober 2012 .  

 

De Heer Siongers Steven beroep Magazijn verantwoordelijke geboren te Herselt op 12 

augustus 1984, wonende Dieperdel 5 2230 Herselt . Sinds 10 maart 2013. 

 

De Heer Santon Kevin beroep arbeider wonende Kieldrechtsebaan 90 te 9130 Verrebroek 

voor onbepaalde duur benoemd tot penningmeester met ingang van 1 april 2015 

 

Mej.  Neyens Evelyn politieagente inspecteur wonende Cortewalledreef 57 bus 9 te 9120 

Beveren Waas voor onbepaalde duur tot bestuurder met ingang van 1 april 2015 

 



 

Mvr Bougrine Wasima secretaris servicemedewerker wonende Ciamberlanidreef 70 bus 4   

9120 Beveren Waas voor onbepaalde duur tot bestuurder met ingang van 30-06-2019 

 

Mvr Peeters Anja Penningmeester beroep Othopedagoge wonende Zakstraat 23  2235 

Hulshout voor onbepaalde duur tot bestuurder met ingang van 30-06-2019 

 

 

Artikel 8 

 

De kandidaat leden richten hun kandidaat stelling aan de Raad van  

Bestuur. Om effectief lid te kunnen worden moet het kandidaat voldoen aan alle voorwaarden 

gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

De raad van Bestuur beslist over al dan niet aanvaarden van de kandidaat op haar 

eestvolgende vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De beslissing is zonder 

beroep en moet niet gemotiveerd worden aan de belanghebbende. 

 

 

Artikel 9 Bijdrage. 

 

De effectieve leden en hun clubleden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks door de 

raad van bestuur wordt vastgesteld en dit op de jaarlijkse vergadering.  

De bijdrage zal 35euro / lid bedragen vanaf 1 september 2008.  En bij registratie  éénmalig 

100 € aansluitingskosten . 

 

Artikel 10 Ontslag 

 

1. Elk effectief lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij 

aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur kenbaar worden gemaakt. Het ontslag 

zal ingaan twee maanden na de ontvangst van het aangetekende schrijven. 

2. Het lidmaatschap van de effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betaald 

hebben voor het lopende jaar binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn 

wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning.  

3. Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn 

van de aanmaning worden geacht ontslagnemend te zijn. 

 

Artikel 11 Beëindiging van het lidmaatschap. 

 

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene vergadering en met een 

meerderheid van twee derden van de stemmen worden uitgesproken. 

 

Artikel 12 Rechten. 

 

Geen enkel lid kan enig aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op 

grond van de enkele hoedanigheid van lid. 

Deze uitsluiting van de rechten op activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij de 

beëindiging van het lidmaatschap om welke redenen ook, bij de ontbinding van de vzw en zo 

meer. 

 

III ALGEMENE VERGADERING  
 

Artikel 13 Samenstelling  

 



De algemene vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden. Elf effectief lid heeft 

één stem. Een effectief lid kan zich laten vervangen door een ander effectief lid mits 

volmacht. 

 

Artikel 14 Bevoegdheden van de algemene vergadering. 

 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor 

De wijziging van de statuten. 

Het benoemen en ontslaan van de bestuurders. 

Het benoemen en ontslaan van de commissaris en het bepalen van dienst bezoldigingen. 

Kwijting geven aan de bestuurders en commissarissen. 

Goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen. 

Ontbinden van de vereniging. 

Uitsluiten van een lid. 

Omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk. 

 

Artikel 15 De Algemene vergadering. 

 

De algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het 

doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste een maal per jaar in het eerste 

kwartaal van het kalenderjaar. 

De uitnodigingen wordt tenminste vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de algemene 

vergadering per gewone post of per e-mail naar alle effectieve leden verstuurd. 

Ten dien einde worden de effectieve leden verplicht alle wijzigingen  

Van hun adres of e-mail adres aan de vzw mee te delen binnen de  

Acht dagen na wijziging. 

De oproeping bevat de agendapunten. 

Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van 

twee derde van de aanwezige leden. 

bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering  

kunnen worden samengeroepen  op verzoek van  minstens  een vijfde van de effectieve leden.  

De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de algemene 

vergadering naar alle effectieve leden verstuurd. 

 

Artikel 16 quorum en stemming. 

 

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezig of 

vertegenwoordigde leden. 

Voor wijziging aan de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan 

een quorum van twee derden van de aanwezige stemmen of vertegenwoordigde leden. 

Enkel wanneer de statutenwijzing betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een 

meerderheid van 4/5
de

 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Artikel 17 inzage recht. 

 

De besluiten van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de 

maatschappelijke zetel van de vereniging. 

Zij zijn voor de effectieve leden beschikbaar en deze kunnen op verzoek een afschrift 

ontvangen. 

 

IV RAAD VAN BESTUUR  
 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste vijf personen. Deze 

personen dienen lid te zijn van de vereniging en aangeduid door de algemene vergadering.  



Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief 

lid is van de vzw.  

De raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. Deze drie zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, 

aangetekende zendingen en dergelijke gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. 

De penningmeester is gemachtigd alle financiële verrichtingen uit te voeren met betrekking 

tot de vzw in zo ver ze niet meer bedragen van  

12500 euro. Voor verrichtingen boven de 12500 euro zijn er  

twee handtekening van de bestuurders en of gevolmachtigde van de rekening noodzakelijk. 

 

Artikel 19 Voorwaarden. 

 

De kandidaat bestuurders dienen hun kandidatuur te stellen minimum vijftien dagen voor de 

algemene vergadering en te richten aan de raad van bestuur van de vereniging. 

Om tot bestuurder te kunnen worden verkozen moet worden voldaan aan volgende 

voorwaarden;  

1. Woonachtig in Vlaanderen. 

2. Effectief lid zijn en zijn lidgeld betaald hebben. 

3. De minimum leeftijd hebben van 21 jaar op de datum van de algemene vergadering. 

4. De Belgische nationaliteit bezitten en woonachtig in Vlaanderen. 

 

Artikel 20 Benoeming en ontslag. 

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd. De 

uittredende bestuurders zijn herkiesbaar tot ze de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en te 

allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. 

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving 

aan de raad van bestuur. 

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende algemene 

vergadering in zijn vervanging voorzien. 

Voor de nog lopende periode kan de raad van bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die 

de tijdelijk opengevallen functie waarneemt. 

 

Artikel 21 Geldig stemmen. 

 

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders 

aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze 

stemming geen uitsluitsel dan worden de stemmen van de voorzitter de secretaris en de 

penningmeester weerhouden. 

Er worden notulen opgesteld en bewaard in het notulen register dat ter inzage zal zijn van de 

effectieve leden. 

 

Artikel 22 Bevoegdheden. 

 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten. De raad van bestuur mag onder meer 

alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, 

roerend en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen. 

Onroerende goederen met hypoteken of rechten bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, 

subsidies; schenkingen en overdrachten aanvaarden. 

 

Artikel 23 Vertegenwoordiging. 

 

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten 

rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. 



De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen 

gevolmachtigden van de vzw aanstellen. 

De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van hun volmacht. 

 

Artikel 24 Bekendmakingvereisten. 

 

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar 

gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van 

koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch 

Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of de personen de vzw 

vertegenwoordigen; de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden. 

 

 

 

V BEGROTING EN REKENINGEN 
 

Artikel 25 

 

Ieder jaar op 31 december wordt de jaarrekening van het verlopen jaar afgesloten en wordt de 

begroting voor volgend jaar opgemaakt. 

De raad van bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de 

algemene vergadering. 

De boekhouding van de vzw wordt gevoerd overeenkomstig artikel 17 

Vzw wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van 

koophandel. 

 

VI ONTBINDING EN VEREFFENING  
 

Artikel 26 Ontbinding. 

 

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan, waarvan 

zij de opdracht omschrijft. 

In geval van ontbinding van de vzw en de vereffening beslist de algemene vergadering over 

de bestemming van het vermogen van de vzw dat zal worden toegekend aan een andere 

vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningvoorwaarden, de benoeming en de 

ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van 

het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch 

Staatsblad. 

 

VII WAKO BELGIUM 
  

Artikel 27 

 

WAKO Belgium wordt geleid door Dhr Marc De Block die sinds 2000 de federatie WAKO 

Belgium vertegenwoordigd in al zijn hoedanigheden bij WAKO Europe en WAKO World . 

Hij is de President voor België en is verantwoordelijk voor de selecties van WAKO België op 

internationale , Europese en Wereldkampioenschappen alsook voor eventuele latere 

Internationale evenementen zoals daar zijn Olympische Spelen en World Combat Games. 

De President kan samen werkingen afsluiten met eventuele andere vechtsportfederaties om 

deelnemers af te vaardigen op voorafgaand genoemde tornooien. 



Hij ziet ook toe dat alle regels van WAKO Europe en WAKO World zullen worden toegepast 

zolang die stroken met de Belgisch wetgeving. 

 

Opgemaakt te Beveren op 28 februari 2009 


