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TTIITTEELL  II  --  BBEENNAAMMIINNGG  --  ZZEETTEELL    
 
De vereniging werd opgericht op 21 februari 2015 door de volgende stichtende leden : 

- Philippe SCHWARZENBERGER, geboren op 29-10-55 te Charleroi, Romeinse Steenweg 735, te 1020 
Brussel, 55102905707 

- Nicolas JOSCHKO, geboren op 2-1-1961 te Antwerpen, Schermstraat 40 te 1190 Brussel, 61010238765 
- Nick TRACHET, geboren op 1-12-59 te Watermaal-Bosvoorde, Tuinbouwersstraat 16 te 1020 Brussel, 

59120120917 
- Jan SNACKEN, geboren op 2-3-1954 te Gent, Mechelbaan 34 te 1860 Meise NN 54030233185 
- Frédéric MEYS, geboren op 11-02-1974 te Etterbeek, de Fré laan 269/43 – 1180 Brussel, NN 

74021110566 
- Laetitia DE VIRON, geboren op 20-08-88 te Sint Lambrechts Woluwe, Dries straat 54 te 1200 Brussel 

NN 88082019641 
- Hugo VAN SCHANDEVIJL, geboren op 07-08-1954 te Ninove, Bockstaellaan 259 te1020 Bruxelles, NN 

54080742570 
 
 
Artikel 1 
De vereniging heeft als benaming “Zinneke Brussels vzw” .  
 
Artikel 2 
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Romeinse Baan 735 in het gerechterlijk arrondissement 
Brussel. 
  

TTIITTEELL  22  --  DDOOEELL 
 
Artikel 3 
De vereniging heeft als hoofddoelen, over alle grenzen van levensbeschouwelijke overtuiging, cultuur en gender 
heen: 

- Het beheer en onderhoud van de Brusselse Bantry Bay sloep “Zinneke”, evenals elke andere boot die 
haar toelaat haar maatschappelijke actie te verwezenlijken; 

- De organisatie van sportieve, culturele en sociale activiteiten; 
- De ontplooiing van jongeren bevorderen via het aanleren van navigatie; 
- Een sociale emulatie ontwikkelen rondom haar projecten; 
- Deelnemen aan nationale en internationale nautische activiteiten en wedstrijden; 
- de nodige vormingen organiseren; 

 
De vereniging kan alle schikkingen treffen die direct of indirect aan haar doelstellingen verbonden zijn. Ze kan 
aldus deelnemen of haar steun verlenen aan elke activiteit die aanleunt aan haar doel. 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
  

TTIITTEELL  33  --  DDEE  LLEEDDEENN 
Artikel 4 
De vereniging bestaat uit effectieve leden en aangesloten leden. 
Het aantal effectieve leden mag niet minder dan vier bedragen. Enkel de effectieve leden genieten van alle 
rechten die door de wet en huidige statuten aan leden toegewezen zijn 
 
Artikel 5 
§ 1 Zijn effectieve leden: 
1.  de stichtende leden; 
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2. elk aangesloten lid dat, voorgesteld door minstens twee effectieve leden, toegelaten wordt in hoedanigheidvan 
effectief lid bij beslissing van de algemene Ledenvergadering en bij meerderheid van minstens ¾ van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden. 
3. De volgende rechtspersonen:  

- De vzw Maritiem Atelier 
- De 140e Eenheid Sea Scouts FOS ‘Roodbaard’ 
- De 25e Eenheid Sea Scouts et Sea Guides Port de Bruxelles  
- De 75e Eenheid Scouts Marins horizon de Bruxelles 
- De Brusselse afdeling van het Koninklijk korps van de Marinekadetten. 

 4. De rechtspersonen die actief zijn in de sportieve, sociale of culturele animatie, die er de vraag toe doen en als 
effectieve leden aanvaard worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur. 
 
§2 Onder de effectieve leden wordt het onderscheid gemaakt tussen leden-gebruikers, leden van het 
steuncomité en senior leden of wijzen. 
Worden beschouwd als leden-gebruikers: de personen of rechtspersonen die hoofdzakelijk op regelmatige wijze 
de boot of boten gebruiken. 
Worden beschouwd als leden van het steuncomité: de personen of rechtspersonen die hoofdzakelijk bijdragen 
tot de financiering van de vereniging. 
Worden beschouwd als senior leden of wijzen: de vzw Maritiem Atelier en de personen die door haar alsdus 
worden aangeduid.  
 
§3 De rechtspersonen die als effectief lid aanvaardt worden genieten elk één stem tijdens de Algemene 
Vergadering. 
 
Artikel 6 
Zijn aangesloten leden, de personen die in deze hoedanigheid door de raad van bestuur erkend worden en die 
de vereniging wensen te steunen of aan haar aktiviteiten wensen deel te nemen en zich ertoe verbinden de 
statuten en de beslissingen die conform ervan werden getroffen, te respekteren.  
 
Artikel 7  
Ongeacht de bepalingen van art.5, wordt de toelating van nieuwe aangesloten leden soeverein beslist door de 
raad van bestuur. 
 
Artikel 8 
Elke persoon die aangesloten lid wenst te worden dient hiervoor een aanvraag bij de raad van bestuur in te 
dienen. 
 
Artikel 9 
De effectieve en aangesloten leden zijn vrij zich op elk moment terug te trekken uit de vereniging door hun 
ontslag aan de raad van bestuur mede te delen. 
De uitsluiting van een effectief of aangesloten lid kan enkel worden beslist door de algemene ledenvergadering 
bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De raad van bestuur kan, in afwachting 
van de beslissing van de algemene ledenvergadering terzake, leden opschorten welke zich zouden schuldig 
hebben gemaakt aan zware inbreuken op de statuten of de wet. 
 
Artikel 10 
De uittredende of uitgesloten leden, alsook de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het 
sociaal fonds. Ze mogen geen aanspraak maken op het bedrag van de giften of lidgelden door hen of door hun 
rechtsvoorgangers betaald. Ze mogen noch rekeningsoverzicht noch verantwoording, noch verzegeling noch 
inventaris eisen of vorderen. 
Ze zijn gehouden alle eigendommen van de vereniging welke in hun bezit zijn, binnen de 15 dagen na hun 
ontslag, uitsluiting of opschorting aan de vereniging terug te bezorgen. 
 
Artikel 11 
De vereniging houdt een register bij van alle effectieve leden, overeenkomstig artikels 10 en 26novies, § 1 van 
de wet van 27 juni 1921. 
 

TTIITTEELL  44  --  LLIIDDGGEELLDD  
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Artikel 12 
Er kan aan de effectieve en aangesloten leden gevraagd worden een jaarlijks lidgeld te betalen. Het bedrag 
ervan wordt door de algemene ledenvergadering bepaald en mag niet meer bedragen dan 200 EUR. 
 

TTIITTEELL  55  ––  AALLGGEEMMEENNEE  LLEEDDEENNVVEERRGGAADDEERRIINNGG  
 
Artikel 13 
De Algemene ledenvergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. 
Ze is voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of –in zijn afwezigheid- door de ondervoorzitter of 
door de oudste onder de aanwezige bestuurders. 
 
Artikel 14 
De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Zij bezit alle machten die haar expliciet 
door de wet of de huidige statuten toegewezen zijn. 
Zijn onder andere aan haar bevoegdheid voorbehouden: 

- de wijzigingen van de statuten; 
- de benoeming en herroeping van de bestuurders;  
- desgevallend, de benoeming en herroeping van de commissarissen en de rekeningnazichthouders, 

evenals hun bezoldiging, ingeval deze hen zou worden toegekend.  
- Het ontlasten van de bestuurders, commissarissen en rekeningnazichthouders; 
- de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
- de uitsluiting van leden; 
- alle overige bevoegdheden welke de wet haar toekent. 

 
Artikel 15 
Er moet tenminste één jaarlijkse aIgemene ledenvergadering plaatsgrijpen, ten laatste aan het einde van het 
eerste semester. 
De algemene ledenvergadering kan op elk moment bij beslissing van de raad van bestuur buitengewoon 
samengeroepen worden. Ze moet bijeenkomen indien ten minste één vijfde van de effectieve leden hierom 
verzoeken. 
Elke algemene ledenvergadering heeft plaats op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping vermeld is. Alle 
effectieve leden dienen tot de vergadering opgeroepen te worden. 
 
Artikel 16 
De algemene ledenvergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, per gewoon schrijven, gericht 
aan elk in art.15 betrokken lid, ten minste acht dagen voor de vergadering en getekend door een bestuurder in 
naam van de raad van bestuur. 
De oproepingsbrief vermeldt de dagorde van de vergadering. Elk voorstel, getekend door één vijfde van de 
effectieve leden, moet op de dagorde worden gebracht. 
Behoudens de gevallen bepaald in artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, kan de algemene 
ledenvergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de dagorde vermeld zijn. 
 
Artikel 17 
Elk effectief lid heeft het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen 
door een ander gevolmachtigd effectief lid, welk slechts drager kan zijn van slechts één volmacht. 
 
Artikel 18 
Alle effectieve leden hebben een gelijkaardig stemrecht, elk slechts beschikkend over één stem. De aangesloten 
leden hebben raadgevende stem. 
 
Artikel 19  
Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, behalve in die gevallen die door de wet of de huidige statuten anders bepaald zijn.  
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend. 
 
Artikel 20  
De beslissingen van de algemene ledenvergadering kunnen met schriftelijk akkoord van de leden worden 
genomen, overeenstemmend met de modaliteiten bepaald in het intern reglement. 
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Artikel 21  
De algemene ledenvergadering kan slechts geldig delibereren over de ontbinding van de vereniging of de 
wijziging van de statuten, overeenkomstig artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921. 
Elke statutenwijziging of beslissing met betrekking tot de ontbinding moet voldoen aan de wettelijke of 
reglementaire vereiste publiciteit. 
 
Artikel 22 
De beslissingen van de algemene ledenvergadering worden vermeld in verslagen, welke door de voorzitter en 
een bestuurder ondertekend worden. De verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle 
effectieve en aangesloten leden ze kunnen raadplegen. 
De effectieve en aangesloten leden kunnen uittreksels van de verslagen bekomen, voor waar getekend door de 
voorzitter van de raad van bestuur en een andere bestuurder. 
 

TITEL 6 – DAGELIJKS BESTUUR 
  
Artikel 23  
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden. Het aantal 
bestuurders zal echter steeds kleiner zijn dan het aantel effectieve leden van de algemene ledenvergadering. 
 
De Raad van Bestuur zal idealiter bestaan uit 11 leden, waaronder de verschilende categorieën effectieve leden 
als volgt vertegenwoordigd zijn :  
Leden-gebruikers: 4 
Leden van het Steuncomité: 4 
Senior leden of wijzen: 3 
In het geval dat de Raad van Bestuur bestaat uit minder dan 11 leden zullen deze verhoudingen zo goed 
mogelijk gerespecteerd worden. 
 
De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen 
ten alle tijde door haar worden herroepen. 
Indien de algemene ledenvergadering bij het beëindigen van hun mandaat geen nieuwe bestuurders heeft 
benoemd, blijven deze hun mandaat uitoefenen in afwachting van een beslissing van de algemene 
ledenvergadering. 
Het mandaat van bestuurder wordt slechts beëindigd door overlijden, ontslag of herroeping. In dit geval is de 
bestuurder, of zijn erfgenamen, gehouden alle eigendommen van de VZW welke in hun bezit zouden zijn, terug 
aan de vereniging te bezorgen binnen de maand, lopende vanaf de datum van het beëindigen van hun mandaat.  
Het ontslag gebeurt door aankondiging aan de raad van bestuur, welke binnen de maand de nodige formaliteiten 
inzake publiciteit zal volbrengen. 
 
Artikel 24  
In geval van vacant vallen van een mandaat kan de algemene vergadering ten tijdelijke titel een bestuurder 
benoemen, welke het mandaat van de bestuurder welke hij vervangt, zal beëindigen. 
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
 
Artikel 25 
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een penningmeester en 
een secretaris. Ingeval de voorzitter weerhouden is, wordt zijn funktie waargenomen door de ondervoorzitter, of 
door de oudste onder aanwezige bestuurders. 
 
Artikel 26 
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. 
Hij mag slechts geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De 
beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of stemgerechtigde leden genomen; in geval 
van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger, doorslaggevend.  
 
Artikel 27 
De raad van bestuur heeft de volledige vrijheid tot handelen inzake het bestuur en beheer van de vereniging. 
Enkel de bevoegdheden die bij wet of door de huidige statuten aan de algemene ledenvergadering zijn 
toegewezen, vallen buiten haar bevoegdheden.  
 
Artikel 28  
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De raad van bestuur benoemt en ontslaat, hemzelf of via mandaat, alle agenten, bedienden en personeelsleden 
van de vereniging. Hij bepaalt hun verantwoordelijkheden en bezoldiging. 
 
Artikel  29 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, inclusief de machtiging de vereniging door 
handtekening te binden, delegeren aan één of meerdere bestuurders, waarvan hij de bevoegdheden en 
eventuele bezoldiging bepaalt. 
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt toevertrouwd, handelen deze collegiaal. 
 
Artikel 30  
De juridische rechtsvorderingen als vragende of eisende partij worden in naam van de vereniging door de raad 
van bestuur ingesteld, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 31 van de statuten. 
 
Artikel 31 
Alle akten die de vereniging binden, met uitsluiting van de handelingen van dagelijks beheer, worden - 
behoudens speciale machtiging van de raad van bestuur- getekend door twee bestuurders, welke gezamelijk 
handelen, door de raad van bestuur werden aangeduid, en welke hun bevoegdheden niet dienen te 
rechtvaardigen ten aanzien van derden. 
De akten die betrekking hebben op de benoeming en het beëindigen van funkties welke de vereniging 
vertegenwoordigen, worden neergelegd en gepubliceerd, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire 
verplichtingen. 
 
Artikel 32 
De bestuurders en de personen welke gemachtigd zijn voor het dagelijks beheer, verbinden zich in geen enkel 
geval ten persoonlijke titel en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Hun mandaat is 
niet bezoldigd. 
 
Artikel 33 
De Akten met betrekking tot de benoeming of het beëindigen van de funkties van bestuurder, van de personen 
gelast met het dagelijks beheer of van de personen welke door de vereniging werden gemandateerd haar te 
vertegenwoordigen, worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op hun 
publicatie in de bijvoegsels van het Belgisch Staatsblad. 
 

TTIITTEELL  77  --  RREEGGLLEEMMEENNTT  VVAANN  IINNWWEENNDDIIGGEE  OORRDDEE  
 
Artikel 34 
Een reglement van inwendige orde kan door de raad van bestuur aan de algemene ledenvergadering worden 
voorgesteld. Wijzigingen aan dit reglement zullen slechts aangebracht kunnen worden door een algemene 
vergadering, welke met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden beslist. Alle 
effectieve en aangesloten leden verbinden zich ertoe dit reglement integraal na te leven. 
 

TTIITTEELL  88  ––  DDIIVVEERRSSEE  SSCCHHIIKKKKIINNGGEENN  
 
Artikel 35  
Het werkingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 36  
De jaarrekeningen van het verlopen werkingsjaar en het budget voor het volgend jaar worden jaarlijks aan de 
algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Artikel 37  
Niettegenstaande artikel 17, §5 van de wet van 27 juni 1921, kan de algemene vergadering een commissaris 
benoemen, aldanniet lid van de vereniging, gelast met het nazicht van de jaarrekeningen van de vereniging en 
het voorstellen van zijn verslag. 
De algemene ledenvergadering bepaalt de duur van zijn mandaat. 
 
Artikel 38  
ln geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering één of meerdere 
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden, evenals de toewijzing van het netto-sociaal actief. 
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Artikel 39 
ln geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging, op welk ogenblik ook, of omwille van eender 
welke oorzaak, zal het netto-sociaal actief van de vereniging worden overgemaakt aan een werk of vereniging, 
welke een gelijkaardig doel en voorwerp nastreeft.  
 
Artikel 40  
Al wat niet expliciet in de huidige statuten voorzien is, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende 
de verenigingen zonder winstbejag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe SCHWARZENBERGER   Laetitia de VIRON    Nick TRACHET 
 
 
 
 
 
 Jan SNACKEN       Nicolas JOSCHKO   Frédéric MEYS 
 
 
 
 
 
Hugo VAN SCHANDEVIJL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


