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1 NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR  
 
ARTIKEL 1 
De vereniging, opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, draagt de naam Squash 
Belgium. De officiële talen van de vereniging zijn het Nederlands en het Frans. 
 
ARTIKEL 2 
De zetel van de vereniging is gevestigd te Herentals, Vorselaarsebaan 64, in het Vlaamse 
Gewest. 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.  
 
ARTIKEL 3 
Als coördinerend orgaan van Squash Vlaanderen vzw en Ligue Francophone de Squash asbl 
heeft Squash Belgium tot doel: 

− het bevorderen van de squashsport in België. 

− de organisatie van nationale en internationale squashactiviteiten. 

− de vertegenwoordiging van de regionale liga’s in alle buitenlandse of internationale 
instellingen. 
 

Volgende activiteiten behoren tot de bevoegdheid van Squash Belgium: 

− de organisatie van de Belgische kampioenschappen individueel. 

− de organisatie van het Belgisch kampioenschap teams. 

− de organisatie van de Beker van België 

− de organisatie van de Belgian Junior Open. 

− de organisatie van de Belgian Masters Open. 

− het eventueel opstellen van een nationaal klassement. 

− de selectie van de nationale ploegen junioren en senioren. 

− het opstellen van een transferreglement tussen de clubs van de verschillende liga’s. 

− het aanknopen en onderhouden van relaties met de nationale en internationale 
instellingen zoals de Europese Squashfederatie (ESF), de Wereldsquashfederatie (WSF), 
Professional Squash Association (PSA) en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
(BOIC). 

− het naleven van de spelregels, uitgevaardigd en eventueel gewijzigd door WSF, door het 
bevorderen van het geschillenreglement tussen de liga’s langs scheidsrechterlijke weg. 

− de uitvoeringswijzen van haar bevoegdheden worden bepaald door het huishoudelijk 
reglement. 

− het nastreven van haar doel zonder zich te bemoeien met de bevoegdheden van de twee 
regionale liga’s. 

 
ARTIKEL 4 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
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2 LEDEN 
 
ARTIKEL 5 
Squash Belgium heeft twee leden: Ligue Francophone de Squash vzw en Squash Vlaanderen 
vzw die elk zijn vertegenwoordigd door twee leden van de respectieve liga’s. De twee 
bestuurders van elke liga zijn de voorzitter van de liga of afgevaardigde en een bestuurder 
aangewezen door hun respectieve Bestuursorgaan. 
 
ARTIKEL 6 
Het lidmaatschap vervalt door schorsing, uitsluiting, faillissement, aftreding of afzetting door 
de liga.  
a. De uitsluiting door de algemene vergadering kan slechts worden uitgesproken om 

ernstige redenen en wanneer ten minste 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en bij twee derde meerderheid van het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, onthouding wordt niet beschouwd als een stem.  

b. Het lid dat, omwille van zijn gedrag, schade berokkent aan de vereniging of dat, na 
aanmaning, zijn bijdrage niet betaalt, kan door het bestuursorgaan voorgedragen 
worden voor uitsluiting. In afwachting van de beslissing van de algemene vergadering 
over de uitsluiting van een lid, kan het bestuursorgaan dit lid schorsen. 

c. In geval van afzetting door een liga, uitsluiting of aftreding, zorgt de desbetreffende liga 
voor de nodige vervanging(en) teneinde de taalpariteit te handhaven. De aangeduide 
vervanger verwerft zo het mandaat van zijn voorganger.  

d. Ieder lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk ter kennis 
te brengen aan het bestuursorgaan.  

 
ARTIKEL 7 
Bij besluit van de algemene vergadering kunnen de leden verplicht worden een 
maximumbijdrage te betalen van €25 per jaar. Deze bijdrage wordt ieder jaar vastgelegd 
door de algemene vergadering. Noch de leden noch hun rechthebbenden kunnen aanspraak 
maken op de maatschappelijke vermogens.  
 

3 ALGEMENE VERGADERING 
 
ARTIKEL 8 
De algemene vergadering van de leden is het soevereine gezag van de vereniging. Zij 
beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet of 
door deze statuten en in het bijzonder de bevoegdheden tot: 

− het wijzigen van de statuten 

− de benoeming en de afzetting van de bestuurders 

− de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend 

− de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 

− het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen  

− de benoeming en afzetting van de rekeningcontroleurs en het bepalen van hun 
bezoldiging 
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− de goedkeuring van de begroting en van de rekening 

− de vrijwillige ontbinding van de vereniging 

− de uitsluiting van een lid van de vereniging 

− de uitsluiting van een aangesloten lid van de vereniging 

− de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

− een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 

− de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt 
toegekend 

− alle gevallen waarin deze statuten en de wet het vereisen 
 

ARTIKEL 9 
De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen, uiterlijk in de tweede 
helft van mei, op de zetel van de vereniging of op iedere andere plaats zoals vermeld in de 
oproeping. De algemene vergadering is rechtmatig samengesteld ongeacht het aantal 
aanwezigen behalve wanneer de wet een minimumquorum voorschrijft. 
De leden worden bijeengeroepen in naam van het bestuursorgaan door zijn voorzitter. De 
agenda van de algemene vergadering moet volgende punten bevatten: 

− Goedkeuring van de notulen van de vorige gewone of buitengewone algemene 
vergadering. 

− Verslag van het bestuursorgaan. 

− Verslag van de penningmeester. 

− Goedkeuring van de balans van het voorbije boekjaar. 

− Goedkeuring van de begroting voorgesteld door het bestuursorgaan. 

− Statutaire verkiezingen. 

− Alle andere onderwerpen die nuttig worden geacht. 
 

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda 
staan. De stemming zal geheim verlopen indien ten minste één lid dit wenst. 
 
ARTIKEL 10 
De buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen, in naam van 
bestuursorgaan door zijn voorzitter, op verzoek van: 

− ten minste een vijfde van de leden. 

− het bestuursorgaan van een van de regionale liga’s. 

− ten minste twee bestuurders, die beide liga’s vertegenwoordigen. 

− de voorzitter van het bestuursorgaan. 
 
De oproepingen moeten verstuurd worden binnen de acht dagen volgend op de 
ontvangstdatum van het verzoek. De buitengewone algemene vergadering zal bijeenkomen 
binnen de dertig dagen volgend op de oproepdatum. 
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ARTIKEL 11 
De oproepingen voor de algemene vergadering, evenals de agenda, moeten naar de leden 
verstuurd worden ten minste vijftien kalenderdagen voor de vergadering. 
Ieder voorstel, ondertekend door ten minste 1/20 van de leden, wordt op de agenda 
gebracht. 
 
ARTIKEL 12 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, bij 
afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de 
ondervoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder. 
De algemene vergadering benoemt een secretaris die belast is met het opmaken van de 
notulen van de vergadering in het Nederlands en het Frans. 
 
ARTIKEL 13 
Iedere bestuurder beschikt over één stem. De besluiten worden genomen bij eenvoudige 
meerderheid, onthouding wordt niet beschouwd als een stem. Iedere verhinderde 
bestuurder kan een ander lid volmacht verlenen door middel van een ondertekende 
volmacht en zijn oproeping tot de algemene vergadering. Ieder effectief lid kan slechts over 
één volmacht beschikken. 
 
ARTIKEL 14 

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de statutenwijzigingen of de 
uitsluiting van één van haar leden indien dit onderwerp uitdrukkelijk vermeld wordt op de 
agenda bijgevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering en indien de vergadering 
ten minste twee derde van de leden vertegenwoordigt. In dit geval wordt een besluit slechts 
aangenomen bij twee derde meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. De wijziging die echter betrekking heeft op het doel of de doelen van de vereniging 
kan slechts aangenomen worden bij een meerderheid van vier vijfde van het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien twee derde van de leden niet aanwezig of 
vertegenwoordigd is op de eerste vergadering kan een tweede vergadering bijeengeroepen 
worden, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste 
vergadering gehouden worden. 
 
ARTIKEL 15 
De besluiten van de algemene vergadering worden door de secretaris vastgelegd in notulen. 
Ieder lid krijgt deze toegestuurd in zijn taal en kan zijn opmerkingen slechts schriftelijk 
meedelen aan de voorzitter van het bestuursorgaan binnen de maand volgend op de 
verzenddatum. De besluiten worden ingeschreven in een speciaal register. Dit register wordt 
bewaard op de hoofdzetel van de vereniging waar alle leden er kennis kunnen van nemen, 
zonder verplaatsing van het register. 
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4 BESTUURSORGAAN 
 
ARTIKEL 16 
Het bestuursorgaan beheert de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging 
in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De vereniging wordt beheerd door 
het bestuursorgaan die paritair is samengesteld en verkozen door de algemene vergadering 
bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Deze raad kan, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan één of meerdere leden of zelfs, mits toestemming van de algemene 
vergadering, aan een derde. 
 
De bevoegdheden van het bestuursorgaan worden bepaald door de wet. Al wat door de wet 
of de statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de algemene vergadering, behoort tot 
de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt 
overgedragen aan de beide voorzitters van de beide liga’s die gezamenlijk handelen. De duur 
van het mandaat van de afgevaardigden van het dagelijks bestuur, eventueel hernieuwbaar, 
is gelijk aan de duur van hun mandaat in het bestuursorgaan. Het mandaat van 
afgevaardigde van het dagelijks bestuur wordt automatisch beëindigd indien de personen 
belast met dit bestuur hun functie als bestuurder verliezen. 
  
ARTIKEL 16 BIS 
Iedere bestuurder kan te allen tijde uit de vereniging treden door zijn ontslag schriftelijk ter 
kennis te brengen aan het bestuursorgaan. De afzetting van de bestuurders kan slechts 
worden uitgesproken door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
ARTIKEL 17 
Het bestuursorgaan is paritair samengesteld uit vier leden van de algemene vergadering die, 
bij groepen van twee, beide regionale liga’s vertegenwoordigen. Onder hen, de voorzitter (of 
zijn vervanger) van elke regionale liga, alsook een andere persoon door iedere regionale liga 
aangewezen. Elke liga duidt een bestuurder van de liga aan als lid van de algemene 
vergadering.  
 
Het voorzitterschap van het bestuursorgaan wordt, telkens voor de duur van twee jaar, om 
beurt waargenomen door de voorzitter van elk van de twee regionale liga’s. Het 
vicevoorzitterschap wordt verplicht waargenomen door de voorzitter van de andere liga. Bij 
verhindering van de dienstdoende voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door 
de vicevoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en de vicevoorzitter wordt de 
vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. Alle beslissingen 
worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen. Het mandaat van de 
bestuurders geldt voor twee jaar. De uittredende leden zijn altijd herverkiesbaar. Er kan niet 
afgeweken worden van het principe van de beurtregeling. De bestuurders kunnen zich op de 
vergaderingen van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door een andere 
bestuurder. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. 
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ARTIKEL 18 
Het bestuursorgaan wordt ten minste om de zes maanden bijeengeroepen door de 
voorzitter of door twee bestuurders die elk een van beide regionale liga’s vertegenwoordigt. 
De oproeping, samen met de agenda, wordt ten minste tien dagen van tevoren verstuurd. 
 
ARTIKEL 19 
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is en indien iedere liga vertegenwoordigd wordt door ten 
minste twee van zijn aangeduide bestuurders. Iedere bestuurder heeft één stem. De 
besluiten worden slechts geldig aangenomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
 
ARTIKEL 20 
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen in het Nederlands en het 
Frans en worden verstuurd naar alle bestuurders evenals naar de regionale liga’s binnen de 
vijftien dagen volgend op de vergadering. Tijdens het volgende bestuursorgaan worden de 
notulen ondertekend door de aanwezige bestuurders. De besluiten worden ingeschreven in 
een speciaal register. Dit register wordt bewaard op de hoofdzetel van de vereniging waar 
alle leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van het register. 
 
ARTIKEL 21 
De documenten die de vereniging verbinden, moeten ondertekend worden door de 
voorzitter en de ondervoorzitter. Het bestuursorgaan houdt een ledenregister bij op de 
zetel.  
 

5 TOEZICHT 
 
ARTIKEL 22 
Voor de algemene vergadering controleren de voorzitters en/of een gevolmachtigde van de 
beide liga's het beheer van de financiën van de vereniging en brengen hierover rapport uit 
tijdens de algemene vergadering. 
 

6 ORGANISATIE 
 
ARTIKEL 23 
Het bestuursorgaan beheert de inkomsten van de vereniging en in het bijzonder de 
forfaitaire en paritaire bijdragen van elk van beide regionale liga’s. 
 
ARTIKEL 24 
Het bestuursorgaan is eveneens belast met de opstelling en de toepassing van het 
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement beschrijft de uitvoeringswijzen en 
reglementen die van toepassing zijn op de gebieden waarvoor de vereniging bevoegd is. 
Het bestuursorgaan beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de wijzigingen in 
dit reglement. 
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ARTIKEL 25 
Er zal een tuchtkamer worden opgericht die uitspraak zal doen over het beroep dat wordt 
aangetekend door iedere belanghebbende tegen de besluiten van de vereniging of van de 
instellingen die door haar werden opgericht. De samenstelling van deze kamer wordt 
bepaald door het bestuursorgaan. 
 
ARTIKEL 25 BIS 
De vereniging voert een rechtmatige boekhouding en verbindt zich ertoe deze jaarlijks, 
samen met alle bestuursdocumenten, ter controle voor te leggen aan de bevoegde 
regeringsambtenaar. De rekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het 
komende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene 
vergadering. De jaarlijkse rekeningen en de begroting worden bijgehouden en, in 
voorkomend geval, gepubliceerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV). 
 

7 ONTBINDING – VEREFFENING 
 
ARTIKEL 26 
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging slechts uitspreken in 
overeenstemming met artikel 14 van deze statuten. De algemene vergadering zal een 
vereffenaar aanstellen, zijn bevoegdheden vastleggen en de bestemming van het zuiver 
maatschappelijk vermogen bepalen. Deze bestemming dient noodzakelijkerwijs tot een 
belangeloze doelstelling te worden aangewend. 
 
ARTIKEL 27 
In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering een instelling met een 
gelijkaardige doelstelling waaraan het vermogen wordt overgedragen. 
 
ARTIKEL 28 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 


