BELGIAN DEAF SPORT COMMITTEE
STATUTEN

TITEL I
NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ART. 1 - BENAMING - VLEUGELS
1. Benaming en oprichting
De vereniging draagt als naam: ‘Belgian Deaf sport Committee’, afgekort: ‘BDC’, die een merknaam is
voor de Nederlandstalige benaming Koninklijke Sportverbond der Doven van België vzw, afgekort:
K.S.V.D.B. vzw.
De Franstalige benaming is Féderation Royale Sportive des Sourds de Belgique asbl, afgekort: F.R.S.S.B.
asbl.
Het BDC werd opgericht in 1922.
2. Vleugels
Binnen de koepelorganisatie BDC zijn er twee vleugels actief die, binnen de bevoegdheden die hen zijn
toevertrouwd, een autonoom beleid voeren:
- DSV: Dovensport Vlaanderen vzw
- LSFS: Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl

ART. 2 - ZETEL
1. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Wetstraat 26/15, 1000 Brussel en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement van Brussel.
2. De zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de
regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

ART. 3 - VOORWERP - DUUR
1. De visie van BDC is FEEL THE GAME.
2. De missie van BDC is als enig Belgisch erkend sportfederatie voor alle dove en slechthorende
sporten, de bijhorende integratie van dove en slechthorende atleten in de maatschappij te
bevorderen door middel van sport.
3. De missie van BDC zal in overeenstemming zijn met het VN-verdrag inzake rechten van personen
met een handicap, in het bijzonder:
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Artikel 5 (Gelijkheid en non-discriminatie): De staten die Partij zijn, verbieden alle
discriminatie op grond van handicap en garanderen personen met een handicap op voet van
gelijkheid daadwerkelijke wettelijke bescherming tegen discriminatie op welke grond dan ook.
Artikel 30 (Deelname in cultuur, recreatie, ontspanning en sport): Personen met een
handicap hebben op voet van gelijkheid met anderen recht op erkenning en ondersteuning
van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, met inbegrip van gebarentalen en
dovencultuur. Hierbij moeten overheidsinstellingen waarborgen dat personen met een
handicap de kans krijgen handicap specifieke sport- en recreatieactiviteiten te organiseren,
ontwikkelen en daaraan deel te nemen en daartoe te bevorderen dat hen op voet van
gelijkheid met anderen aangepaste training, instructieprogramma’s en middelen worden
verschaft.
4. De doelstellingen van BDC zijn de volgende:
§1 Handelen als de enige Belgisch erkende sportfederatie voor alle dove sporten;
§2 Het promoten van ethiek en goed bestuur in alle dove sporten waarbij fair play voorop staat;
§3 Het aanmoedigen en ondersteunen van dove atleten in alle sportcompetities;
§4 Het aanmoedigen en ondersteunen van dove atleten in hun deelname aan Europese,
Wereldkampioenschappen en de Deaflympics;
§5 Het organiseren en ondersteunen van nationale en regionale dove sportevenementen;
§6 Het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven waarbij dovensport, cultuur en onderwijs
worden gemengd;
§7 Het aanmoedigen en ondersteunen van promotie voor vrouwen in de dovensport op alle
niveaus;
§8 Het harmoniseren van de relaties tussen de Belgische dovensportclubs onderling;
§9 Het beschermen van propere atleten en de integriteit van de dovensport door te helpen in de
strijd tegen doping;
§10 Het optreden tegen enige vorm van discriminatie tegen dove atleten;
§11 Het opstellen en doen naleven van nationale en internationale sportreglementering;
§12 Het coördineren van de nationale sportkalender;
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§13 Het onderhouden van contacten en samenwerken met het BOIC en valide sportfederaties;
§14 Lobbyen en samenwerken met gelijk welk relevante organisatie of overheidsinstelling in naam
van de dove atleten en leden.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin
ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst
hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II
LEDEN - AANVAARDING - UITTREDING - BIJDRAGEN
ART. 4 - EFFECTIEVE EN TOEGETREDEN LEDEN
1. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en toegetreden leden. De oprichters zijn de
eerste effectieve leden. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie
bedragen. De volheid van het lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

ART. 5 - TOETREDING
1. Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden:
§1 Alle dove sportverenigingen, met rechtspersoonlijkheid, die in hun respectievelijke regio
een aanmerkelijk deel vormen van het totale aantal dove sportbeoefenaars in België;
§2 Andere dove (nationale) verenigingen en organismen, met of zonder
rechtspersoonlijkheid, die zonder winstoogmerk werkzaam zijn op gebied van de dove
sportbeoefening, ofwel instaan voor de bevordering van de belangen in de dovensport
en/of lichamelijke opvoeding, ofwel dienstverlenend optreden op deze gebieden.
2. Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden;
§1 Andere verenigingen en organismen zonder winstoogmerk en met of zonder
rechtspersoonlijkheid, behoudens de sportverenigingen, niet aangesloten zijn bij een
sportvereniging, een sporttak beoefenen;
§2 Ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden, voorgesteld door de raad van
bestuur.
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3. Iedere toetredingsaanvraag van een sportvereniging, vereniging of organisme dient schriftelijk te
worden gericht aan de maatschappelijke zetel van het BDC, ter attentie van de secretaris-generaal.
Er dient bij iedere toetredingsaanvraag te worden bijgevoegd:
- een exemplaar van de statuten en de reglementen;
- de samenstelling van de raad van bestuur;
- de ledenlijst.
Deze toetredingsaanvraag wordt voorgelegd en in beraad genomen op de eerstvolgende Raad van
Bestuur van BDC.

ART. 6 - BIJDRAGEN
Bij beslissing van de algemene vergadering van de vzw kunnen de effectieve leden verplicht worden
jaarlijkse bijdragen te betalen, waarvan het bedrag niet meer dan 2.000,00 EUR mag belopen en
vastgesteld wordt bij dezelfde beslissing.

ART. 7 - UITTREDING
De uittredingsvoorwaarden voor leden worden geregeld overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27
juni 1921.

TITEL III
RAAD VAN BESTUUR
ART. 8 - DE RAAD VAN BESTUUR
1. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders die al dan
niet lid zijn van de vereniging. Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal leden van
de vereniging.
2. De Raad van Bestuur wordt benoemd en is afzetbaar door de algemene vergadering der effectieve
leden, en als volgt samengesteld:
-

de voorzitter
de ondervoorzitter van de BDC;
de Secretaris-generaal
de Chief Executive Officer
de Chief Financial Officer
de topsportdirecteur
de competitiesportdirecteur
de jeugdsportdirecteur
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- de communicatiedirecteur
De functies van Voorzitter en Ondervoorzitter worden paritair verdeeld tussen de bestuurders
voorgedragen door de respectievelijke taalvleugels, Dovensport Vlaanderen vzw en de Ligue
Sportive Francophone des Sourds asbl.
3. Bij overlijden van een of meerdere bestuurders, blijven de overblijvende leden een raad van bestuur
uitmaken met dezelfde bevoegdheden als de voltallige raad tot aan de algemene vergadering van
de vereniging die de Raad van Bestuur binnen een redelijke termijn moet bijeenroepen om in de
vervanging van de overleden bestuurder(s) te voorzien.
4. Bij ontslag van een bestuurder, per getekend schrijven, blijft de ontslagnemende bestuurder zijn
functie verder uitoefenen tot aan de algemene vergadering van de vereniging die de Raad van
Bestuur binnen een redelijke termijn moet bijeenroepen om in de vervanging van de
ontslagnemende bestuurder te voorzien.
5. De bestuurder, die in de Raad van Bestuur een vrijgekomen plaats inneemt, zet het oorspronkelijke
mandaat van het lid dat hij vervang verder.
6. De duur van het mandaat van de verkozen bestuurders bedraagt vier jaar, doch zijn opnieuw
herkiesbaar.

ART. 9 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ALGEMEEN BESTUUR - DAGELIJKS
BESTUUR
1. De Raad van Bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vereniging. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden
die de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehoudt.
2. De Raad van Bestuur mag, buiten de bevoegdheid voortvloeiend uit de wet of uit de statuten,
bijzondere matigingen verlenen aan mandatarissen van zijn keuze, al dan niet effectieve leden.
De handelingen die de vereniging verbinden en niet tot het dagelijks bestuur behoren, worden –
behoudens een bijzondere machtiging van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering –
ondertekend door de Voorzitter en door een bestuurder, zonder dat zij tegenover derden dienen
te verrechtvaardigen dat zij ofwel van de Raad van Bestuur, ofwel van de Algemene vergadering,
naargelang het geval, te dien einde bijzondere machtiging ontvingen.
3. De rechtsgedingen, als eiseres of als verweerster, worden gevoerd door de zorgen van de Voorzitter
en van een andere bestuurder.
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ART. 10 - BESLISSINGEN
1. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door twee bestuurders.
2. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen van
de aanwezige leden.
3. Wanneer een lid verhinderd is kan hij een geschreven volmacht geven aan een ander lid van de
Raad van Bestuur. Een lid kan evenwel maar één volmacht ontvangen.
4. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Echter, indien er staking van stemming is na een geheime stemming geldt de doorslaggevende stem
van de voorzitter niet. Het voorstel wordt dan verdaagd in afwachting van een beslissing die
gezamenlijk zal genomen worden door de voorzitter en de ondervoorzitter van de BDC.
5. De bestuurders zullen het confidentiële karakter van de besprekingen en van de stemmingen
respecteren.

ART. 11 - VERHINDERING
Bij verhindering van de Voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de Ondervoorzitter, of in
rangorde van prioriteit.

TITEL IV
ALGEMENE VERGADERING
ART. 12 - BEVOEGDHEDEN
1. In overeenstemming met de wetgeving op de vzw’s, is de algemene vergadering van de vereniging
bevoegd om te beslissen over:
-

de wijzigingen van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de kwijting aan de bestuurders;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
de ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
alle gevallen waarin de statuten dat vereisten.
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2. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de vierde zaterdag van de
maand juni.

ART. 13 - QUORUM
1. Behoudens voor wijzigingen van de statuten en de ontbinding van de vereniging, is de vergadering
geldig samengesteld indien tenminste de helft der leden aanwezig is. De beslissingen worden
genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen.
2. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en
besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste
twee derde van de leden op de vergadering aanwezig is. Elke wijziging kan alleen worden
aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige leden.
3. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde
van de stemmen van de aanwezige leden.

ART. 14 - OPROEPING
De effectieve leden worden, namens de Raad van Bestuur, tot de algemene vergadering opgeroepen
door de Secretaris-generaal.
De oproeping geschiedt ofwel door middel van bij de post verzonden brieven, ofwel door middel van
persoonlijke overhandigde of ten huize bestelde berichten, ofwel door middel van het officieel orgaan
van de clubs van de BDC. De uitnodigingen worden tenminste 30 dagen voor de algemene vergadering,
samen met de agenda, verstuurd. In geval van hoogdringendheid worden de uitnodigingen tenminste
8 dagen voor de algemene vergadering, samen met de agenda, verstuurd.

ART. 15 - VERTEGENWOORDIGING
Een effectief lid mag zich niet laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering of op de
vergaderingen van de Raad van Bestuur.

ART. 16 – PUBLICATIE
De beslissingen van de algemene vergadering worden in een aktenregister van de vereniging
ingeschreven onder de vorm van notulen, ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris-generaal.
Alle effectieve leden mogen er inzage van nemen, maar zonder verplaatsing van het register.
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Die beslissingen worden ter kennis gebracht van belanghebbende derden door middel van bij de post
verzonden brieven of door publicatie in de officiële organen van de club van de BDC.

TITEL V
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - FINANCIËLE CONTROLE
ART. 17 - DUUR
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

TITEL VI
VERLIES VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
ART. 18 - VERENIGING VAN GEMEEN RECHT
De effectieve leden komen overeen dat, indien de vereniging om een welkdanige reden, de voordelen
van de rechtspersoonlijkheid zou verliezen, zij onder haar leden zal blijven voortbestaan als vereniging
van gemeen recht, maar onderworpen blijft aan de rechten en verplichtingen bepaald in de huidige
statuten.

TITEL VII
ONTBINDING - TOEWIJZING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BEZIT
ART. 19 – MAATSCHAPPELIJK BEZIT
In geval van ontbinding van het BDC worden de maatschappelijke activa, na vereffening van de
schulden en het aanzuiveren van de lasten, na beraadslaging in de algemene vergadering besteed aan
één of meerder verenigingen waarvan het maatschappelijk doel het best overeenkomst met dat van
het BDC.

