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A.S.B.L.- Association Sportive du Centre de 
Traumatologie et de Réadaptation 

VZW 

Marathonlaan 1, 1020 Brussel 

Ondernemingsnummer 434437561 

Aangepaste statuten
  

HOOFDSTUK I – Benaming en sociale zetel 

 

Artikel 1: 

Op 24 november 1987 zijn de dames en heren, allen van Belgische nationaliteit, 

 

Albert TRICOT, Arts, avenue des Anciens Combattants 91 bte 2 te 1140 Bruxelles 

Solange DE PAEPE Opvoedster, avenue des Champs Clairs, 26 à 1421 Ophain B S 1 

Jean-Francois VILETTE Ambtenaar, Leeuwerikenstraat 53 à 3030 Heverlee 

Madeleine HOEBERS-VAN CUTSEM Bediende, rue ScaIlqum 47 à 1030 Bruxelles 

Louis-Pierre VAN DOOREN Zaakvoerder, rue du Portugal 23 à 1040 Bruxelles 

 

overeengekomen om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, genaamd "ASBL - ASSOCIATION 

SPORTIVE du CENTRE de TRAUMATOLOGIE et de READAPTATION", kortweg "asbl ASCTR" in overeen-

stemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, waarvan ze de bepalingen hebben aangenomen 

Artikel 2: 

De maatschappelijke zetel van ASCTR vzw is gevestigd te 1020 - Brussel, Marathonlaan nr. 1, in het 

gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en kan naar elke andere plaats worden overgebracht bij 

beslissing van de Algemene Vergadering, in aanwezigheid van 2 / 3 van de leden en een meerderheid van 

2/3 van de stemgerechtigde leden 

HOOFDSTUK II  - Voorwerp en duurtijd 

Het voorwerp van de vereniging is om de beoefening van sport en lichamelijke oefening in het algemeen te 

promoten als middel tot revalidatie van mensen met een lichamelijke handicap, zowel met het oog op 

deelname aan wedstrijden als voor vrije tijd en ontspanning.  Zij kan alle handelingen uitvoeren die direct of 

indirect verband houden met haar voorwerp.  Zij kan in het bijzonder haar hulp verlenen en geïnteresseerd 

zijn in elke activiteit die verband houdt met het voorwerp. 

Artikel 4 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december 

Het eerste boekjaar begon op 24 november 1987 en eindigde op 31 december 1988. 

Er is geen vaste duur voor de vereniging 
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HOOFDSTUK III – Leden – Toetredingen – Vertrek - 
Activiteiten- Lidgeld 

Artikel 5. 

Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. De eerste leden zijn de 

oprichters genoemd in Artikel 1er. De ASCTR asbl kent twee soorten leden. 

-de effectieve leden 

-de aangesloten leden  

 

Personen die een sportieve activiteit willen uitoefenen, actief willen deelnemen aan ontwikkeling of willen 

deelnemen aan het dagelijks bestuur van de vereniging, worden beschouwd als volwaardige leden.  

Aangesloten leden worden beschouwd als natuurlijke personen die de vereniging wensen te steunen door 

middel van hun activiteiten ten gunste van de vereniging, die haar morele steun verlenen, die effectief 

hebben gewerkt binnen een of meer sportactiviteiten of die schriftelijk te kennen geven niet te willen 

genieten van de voordelen en garanties verleend aan volwaardige leden 

Artikel 6 

De toelating van nieuwe leden wordt soeverein beslist door de raad van bestuur en onder voorbehoud van 

goedkeuring door de algemene vergadering.  Iedereen die de vereniging wil helpen bij het bereiken van 

haar doel, kan op schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor van de asbl ASCTR, gericht aan de Voorzitter, 

worden toegelaten tot het lidmaatschap.  Bij de aanvraag tot toelating wordt een exemplaar van de statuten 

en het huishoudelijk reglement en de samenstelling van de raad van bestuur gevoegd. 

Artikel 7 

Leden, effectief of aangesloten, zijn vrij om zich op elk moment terug te trekken door hun ontslag te sturen, 

per brief, naar de voorzitter van de raad van bestuur, onder voorbehoud, voor volledige leden, om te 

voldoen aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de transfer door de liga waarnaar de vereniging 

behoort tot een andere vereniging met hetzelfde doel. 

De uitsluiting van een effectief of toetredend lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene 

vergadering met een meerderheid van ¾ van de stemmen van de aanwezige aangesloten leden. 

De raad van bestuur kan, tot aan de beslissing van de algemene vergadering, leden schorsen die schuldig 

zijn bevonden aan ernstige schending van de statuten of van de wetten van eer en decorum of die hun 

bijdrage niet hebben nageleefd na een regelmatige schriftelijke aanmaning. 

Artikel 8: 

Het ontslaggevende, geschorste of verwijderde lid, evenals de leden of begunstigden van het overleden lid, 

hebben geen recht op het sociaal fonds. 

Ze kunnen geen aanspraak maken op of eisen dat een verklaring, het maken van rekeningen of het 

aanbrengen van zegels of inventarissen, of terugbetaling van bijdragen wordt geëist. 

Artikel 9: 

De effectieve of aangesloten leden zijn niet onderworpen aan enig toegangsgeld.Ze bieden de vereniging 
de actieve ondersteuning van hun capaciteiten en hun toewijding.   Van alle gewone leden wordt een 

bijdrage in de vorm van financiële participatie gevraagd.  Het bedrag van de contributie voor aangesloten  
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leden kan lager zijn dan het bedrag van de contributie voor effectieve leden.  Het bedrag van het lidgeld 

wordt bepaald door de algemene vergadering met een maximum van 1000 euro. 

HOOFDSTUK IV – Raad van Bestuur  

Artikel 10 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders en met 

een maximum van zestien leden, benoemd door de algemene vergadering en gekozen bij gewone 

meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden op basis van de kandidaturen ingediend per brief 

gericht aan de voorzitter, ten laatste dertig dagen voor de datum van de algemene vergadering die de 

verkiezingen geagendeerd heeft.  Er is geen leeftijdsgrens vastgesteld. 

Artikel 11 

De duurtijd van het mandaat bedraagt vier jaar. In geval van vacature tijdens de ambtstermijn, vervult de 

voorlopige bestuurder die door de raad van bestuur is aangesteld, de termijn van degene die hij vervangt. 

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar om de twee jaar. 

De bestuurders kunnen om zwaarwichtige redenen en op aanbeveling van de raad van bestuur door de 

algemene vergadering worden ontslagen 

Artikel 12 

De raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitter, twee ondervoorzitters, een penningmeester, een 

secretaris, een zaakvoerder en tien leden, van wie er één optreedt als technisch directeur.  De raad van 

bestuur benoemt uit zijn midden de voorzitter, de twee ondervoorzitters, de penningmeester, de secretaris, 

de zaakvoerder en de technisch directeur.  De raad van bestuur legt jaarlijks uiterlijk zes maanden na de 

afsluiting van de rekeningen de rekeningen over het afgelopen boekjaar en de geraamde begroting voor het 

volgende boekjaar voor aan de algemene vergadering. 

Artikel 13 

De raad van bestuur komt samen op uitnodiging van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De 

beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen 

uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders Bij staking van stemmen, is de stem van 

de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.  Er kan alleen worden beslist als de 

gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 

Artikel 14 

Het secretariaat houdt een ledenregister bij met namen, voornamen en woonplaats. Het secretariaat houdt 

ook een register bij van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur waarvan elke beslissing 

tot toelating, ontslag of uitsluiting binnen de acht dagen wordt ingeschreven, in dit register dat door alle 

aangesloten leden kan worden geraadpleegd. De notulen worden ondertekend door de voorzitter of degene 

die deze functie tijdens de vergadering heeft uitgeoefend, indien van toepassing. 

De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en beheer van de vereniging. Hij 

beheert de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

handelingen en bezit alle bevoegdheden die u niet uitdrukkelijk hebt voorbehouden op de algemene 

vergadering. 

Hij kan in het bijzonder, zonder dat deze opsomming uitputtend is, alle akten en contracten maken en 

ondertekenen die niet hoger zijn dan 100.000, - euro, lenen met een maximum van 200.000, - euro, 

huurovereenkomsten aangaan voor een periode van maximaal drie jaar, al uw legaten, schenkingen en 
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overdrachten, vertegenwoordigen de vereniging in de rechtbank of in geval van een buitengerechtelijke 

handeling, zowel verdedigend als vragen 

Het kan alle bevoegdheden toekennen aan vertegenwoordigers van zijn keuze, partners of niet, die 

individueel, gezamenlijk of in college optreden. 

Hij mag ook alle sommen en zekerheden aanraken en ontvangen, alle sommen en zekerheden in deposito 

opnemen, alle rekeningen openen bij banken en financiële instellingen, alle transacties op die rekeningen 

uitvoeren en in het bijzonder elke opname van gelden per cheque, overschrijvingsopdracht, overschrijving 

of ander betalingsmandaat,een kluis bij de bank huren, alle bedragen betalen die de vereniging 

verschuldigd is, brieven, telegrammen, aangetekende of niet-geregistreerde pakketten ophalen, alle 

postwissels verzamelen, evenals alle postopdrachten of bonnetjes. 

Artikel 15: 

De raad van bestuur kan de nodige bevoegdheden voor het dagelijks bestuur van de vereniging delegeren 

aan een bureau bestaande uit de voorzitter, ondervoorzitters, penningmeester, zaakvoerder en secretaris 

die individueel of samen kunnen handelen, waarbij twee van haar leden samen zullen tekenen voor elk 

bedrag groter dan 2.000 euro. 

De vereniging is verantwoordelijk voor fouten die te wijten zijn aan haar medewerkers of aan de instanties 

door middel waarvan haar werkzaamheden worden verricht binnen de grenzen van het voorwerp zoals 

vermeld in artikel 3. 

Artikel 16: 

De verbintenissen die de vereniging aangaat, andere dan die van het dagelijks bestuur, worden 

ondertekend, tenzij er een bijzondere delegatie is van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter, hetzij 

door twee bestuurders, die hun bevoegdheden niet zullen hoeven te rechtvaardigen met betrekking tot 

derden. 

Artikel 17: 

De bestuurders contracteren door hun functie geen enkele persoonlijke verplichting en zijn enkel 

verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Dit wordt kosteloos uitgeoefend. 

HOOFDSTUK V Algemene Vergadering  

Artikel 18. 

De algemene vergadering is de soevereine autoriteit van de vereniging 

Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten zijn voorbehouden. Het volgende valt in 

het bijzonder onder haar bevoegdheid: 

1 ° De wijziging van de statuten. 

2 ° De aanvaarding en uitsluiting van leden 

3 ° De benoeming en het ontslag van bestuurders. 

4 ° De goedkeuring van de begroting en rekeningen 

5 ° De vaststelling van het bedrag van het lidgeld 

6 ° De goedkeuring of wijziging van het huishoudelijk reglement.  

7 ° De ontbinding van de vereniging 

Artikel 19: 

Elk jaar moet er ten minste één algemene vergadering worden gehouden. 
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Artjcle 20: 

De leden van de vereniging worden bijeengeroepen door de raad van bestuur bij eenvoudige brief 

ondertekend door de voorzitter of de secretaris namens de raad van bestuur, minstens tien dagen vóór de 

datum bepaald voor de algemene vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda of enig ander 

voorstel van een twintigste van de ledenn die hun lidgeld betaald hebben. 

Artikel 21 

De vereniging kan te allen tijde op een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen bij 

beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste een vijfde van de leden. 

Artikel 22 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek 

daarvan door een van de bestuurders 

Artikel 23 

Alle leden die hun lidgeld betaald hebben, hebben een gelijk stemrecht.  

Besluiten worden bij eenvoudige meerderheid genomen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

Wanneer de vergadering beraadslaagt over een of meer wijzigingen van de statuten, moeten deze expliciet 

in de uitnodging vermeld worden.  In dit geval moeten 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

en moet de beslissing genomen worden met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 

Als een wijziging van het doel van de vereniging of de ontbinding ervan in de agenda werd gepresenteerd, 

is een meerderheid van 4/5 van de stemmen is vereist. 

Indien het quorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden niet is bereikt, kan een tweede 

bijeenkomst van de algemene vergadering worden bijeengeroepen minstens 15 dagen later. In dat geval 

zal het resultaat van de stemming geldig beschouwd worden ongeacht het aantal aanwezige leden met 

stemrecht.  De stemming gebeurt door hoofdelijke telling, behalve als het over specifieke personen gaat of 

als 1/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden om een geheime stemming vraagt.  Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.  Een lid kan zich 

laten vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger die zelf lid moet zijn van de vereniging.  Elk lid kan 

slechts één gevolmachtigde zijn. 

Artikel 24 

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een notulenregister, ondertekend door 

de voorzitter en de secretaris of een bestuurder. Dit register wordt bijgehouden op het hoofdkantoor. Alle 

leden of derden die een belang rechtvaardigen, kunnen het raadplegen, zonder het register te verplaatsen 

Elke wijziging van de statuten of van het doel van de vereniging moet binnen een maand na de datum van 

de beslissing gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor elke 

benoeming, ontslag of ontslag van een bestuurder. 

Artikel 25 . 

In geval van ontbinding van de vereniging, hetgeen enkel kan worden uitgesproken door de algemene 

vergadering overeenkomstig artikel 23 van deze statuten en de bepalingen van 101 van 27 juni 1921, 

aangepast door lrn van 2 mei 2002, zal het netto sociaal vermogen, na kwijtschelding van schulden en 

vereffening van lasten, worden toegewezen aan een instelling zonder winstoogmerk die een zelfde doel 

nastreeft 
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Artikel 26 

De algemene vergadering van vandaag keurde de wijziging van de statuten goed in overeenstemming met 

de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. 
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