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BELGIAN PARCOURS SHOOTING ASSOCIATION 
afgekort "B.P.S.A." ASBL 

(BCE 0433.488.050) 
 

GECOORDINEERDE STATUTEN 
(1/01/2017) 

 
 
Titel I – Benaming, maatschappelijke zetel. 
Art. 1. Een vereniging zonder winstoogmerk is opgericht onder de benaming  « Belgian Parcours 
Shooting Association », in het kort : « B.P.S.A. ». 
Art. 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te (1200) Woluwe-Saint-Lambert, avenue Raymond 
de Meester, 28. In het gerechtelijk arrondissement Brussel. Elke wijziging van de maatschappelijke 
zetel zal door de algemene vergadering dienen besloten te worden en onverwijld in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt te worden. 
 
 
Titel II – Doel – onderwerp. 
Art. 3. A. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de sport in het algemeen en in het 
bijzonder: 

* De bevordering van het sportief en recreatief schieten met verschillende wapens. 
* Het aantrekken van haar leden door de oprichting van een centrum voor vergaderingen 
onder vrienden. 

Art. 3. B. De vereniging heeft als doelstelling de organisatie en de ontwikkeling van nationale en 
internationale ontmoetingen tussen de verschillende federaties en clubs, de organisatie van 
wedstrijden, vergaderingen en al dan niet sportieve feesten. 
Zij mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het door haar 
beoogde doel. 
Zij mag onder andere bijstand verlenen en aandacht schenken aan iedere activiteit die gelijkenis 
vertoont met haar doel. 
De vereniging mag bovendien alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband 
houden met haar doel of die van aard zouden zijn om er de verwezenlijking van te vergemakkelijken 

of te ontwikkelen.  Dit houdt in: de aanvaarding van schenkingen of legaten, de aankoop, de 
verkoop, de verhuring, de inbedrijfsstelling van alle installaties, vergaderzalen en andere, de creatie, 
uitgave en uitbating van tijdschriften, kranten, brochures of sportieve publicaties. 
De vereniging mag, in het algemeen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen vertonen in alle 
gelijkaardige sportieve ondernemingen en eventueel in alle eraan verbonden nijverheden. 
Elke politieke, filosofische, taal of godsdienst gerichte discussie is verboden binnen de vereniging. 
De vereniging gebruikt het Engels als voertaal. 
 
 
Titel III – Leden. 
Art. 4. 
De vereniging is samengesteld uit effectieve en aangesloten leden. Het minimum aantal van 
effectieve leden mag niet minder dan drie bedragen. De effectieve leden en aangesloten leden 
genieten niet van dezelfde rechten. 
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Art. 5. Zijn effectieve leden : 
1. De personen die voorkomen op de laatste lijst neergelegd op de griffie van het register van 
rechtspersonen in naleving van de bepalingen van artikels 10 en 26novies van de wet van 2 mei 2002 
op de VZW’s. 
2. Elk aangesloten lid dat  voorgesteld wordt door ten minste twee effectieve leden,  toegelaten 
wordt door beslissing van de algemene vergadering met absolute meerderheid van de 
tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen. 
Zijn aangesloten leden, al die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen na te hebben voldaan 
aan de door de raad van bestuur opgelegde toetredingsverplichtingen. 
Enkel de effectieve leden genieten van de volledige rechten die door de wet of de huidige statuten 
aan de vennoten toegewezen zijn. 
Art. 6. Elke club ( rechtspersoon) die aangesloten lid wenst te worden moet een schriftelijke 
aanvraag richten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur onderzoekt de kandidatuur op zijn 
eerstvolgende vergadering. De beslissing is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te worden. 
Ze wordt door middel van een brief aan de kandidaat ter kennis gebracht. 
De niet-toegelaten kandidaat mag zich slechts na een jaar, te rekenen vanaf de datum van de 
beslissing van de raad van bestuur, weer aanmelden. De toegelaten kandidaat moet zijn 
toetredingsaanvraag elk jaar opnieuw indienen. 
Art. 7. De effectieve en aangesloten leden kunnen zich op ieder moment terugtrekken uit de 
vereniging door hun ontslag schriftelijk aan de raad van bestuur over te maken. Wordt vermoed 
ontslagnemend te zijn, het effectieve of aangesloten lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet 
betaald binnen de maand na de herinnering die hem per gewone brief werd verstuurd. 
De uitsluiting van een effectief of aangesloten lid kan slechts door de algemene vergadering worden 
uitgesproken met een meerderheid van twee/derden van de tegenwoordige of vertegenwoordigde 
stemmen. 
De raad van bestuur kan elk aangesloten lid of gelicenciteerde schorsen tot de beslissing van de 
algemene vergadering en dit zonder zijn beslissing te moeten motiveren.  
Art. 8. Een ontslagnemende of geschorste vennoot en de rechthebbenden van een ontslagnemende, 
geschorste of overleden vennoot hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.  
 
 
Titel IV. – Bijdragen. 
Art. 9. De aangesloten leden betalen een identieke jaarlijkse bijdrage. 
Het bedrag van deze bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
Ze mag niet hoger zijn dan honderd vijftig euro. 
 
 
Titel V. – Algemene vergadering. 
Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten 
door de voorzitter van de raad van bestuur 
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Art. 11. De algemene vergadering beschikt over de macht die haar door de wet of de huidige 
statuten uitdrukkelijk zijn toegekend. Behoren onder andere tot haar bevoegdheid: 

1) Veranderingen in de sociale statuten; 
2) De benoeming en afzetting van beheerders; 
3) In voorkomend geval, de benoeming en afzetting van commissarissen; 
4) De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen, evenals de kwijting aan de bestuurders 

en, in voorkomend geval, aan de commissarissen; 
5) De vrijwillige ontbinding van de vereniging; 
6) Het uitsluiten van leden; 
7) De omvorming van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk (...) 

Ten minste één algemene vergadering per jaar dient gehouden te worden in de loop van het eerste 
semester volgend op het einde van het boekjaar.” 
Alle effectieve leden dienen hiertoe opgeroepen te worden. 
Art. 12. De effectieve leden worden opgeroepen tot de algemene vergaderingen door de voorzitter 
van de raad van bestuur. 
Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een effectieve vennoot. De oproepen worden door 
middel van een brief gedaan ten minste acht dagen voor de vergadering van de beheerraad. Ze 
bevatten de agenda.  
Art. 13. Een vergadering dient door de raad van bestuur te worden belegd indien één/vijfde van de 
vennoten ( effectieven) daarom vraagt. 
Evenzo, dient elk voorstel ondertekend door één/vijfde van de vennoten ( effectieve) op de agenda 
te worden geplaatst. 
Art. 14. Alle effectieve leden hebben een gelijk stemrecht bij de algemene vergadering; de 
beslissingen worden bij gewone meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde 
stemmen genomen, behalve in die gevallen waarvoor de wet of de huidige statuten het anders 
voorzien. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt 
doorslaggevend. 
Art. 15. De algemene vergadering kan alleen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging 
van de statuten beslissen in overeenstemming met artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 
betreffende verenigingen zonder winstoogmerk. 
Art. 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register van notulen 
opgenomen en getekend door de voorzitter of een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de 
maatschappelijke zetel waar alle leden hiervan kennis kunnen nemen maar zonder verplaatsing van 
het register. Deze beslissingen zullen eventueel ter kennis van geïnteresseerde derden per brief 
worden gebracht.  
Elke wijziging aan de statuten dient binnen de maand na datum in de bijlagen van het Staatsblad 
bekend gemaakt te worden. Dit geldt ook voor elke benoeming, ontslag of schorsing van een 
bestuurder.  
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Titel VI. – Raad van bestuur. 
Art. 17. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste 
vier en hoogstens tien effectieve leden, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering en 
gekozen onder de effectieve leden. 
Het aantal bestuurders moet in elk geval lager zijn aan het aantal personen die lid van de vereniging 

zijn.   
Art. 18. De duur van het mandaat wordt op vier jaar vastgesteld. In geval van vakantie tijdens een 
mandaat, beëindigt de hiervoor benoemde voorlopige bestuurder het mandaat van deze die hij 
vervangt.  

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.   
Art. 19. De raad stelt onder zijn leden een voorzitter aan, eventueel een ondervoorzitter, een 
penningmeester en een secretaris. 
In geval van verhindering van de voorzitter worden zijn functies door de ondervoorzitter of de 
secretaris uitgeoefend. 
Art. 20. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen 
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen geeft de stem 
van de voorzitter, of van de bestuurder die hem vervangt, de doorslag. 
Art. 21. De raad van bestuur heeft de meeste uitgebreide machten voor het beheer en het bestuur 
van de vereniging en, onder andere, de macht van een sportieve rechtbank; de beslissingen zijn 
zonder beroep.  
Zijn uitgesloten van zijn bevoegdheid, de handelingen gereserveerd door de wet of de huidige 
statuten van de algemene vergadering.  
Art. 22. De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur, met gebruik 
van de handtekening verbonden aan dit bestuur, delegeren aan één van zijn leden of aan een derde, 
al dan niet lid.  
Art. 23. De daden die de vereniging verbinden, anders dan deze van het dagelijks bestuur, worden 
getekend, behoudens special delegatie door de raad , hetzij door de voorzitter, hetzij door twee 
bestuurders, dewelke hun machten tegenover derden niet moeten rechtvaardigen. Ze kan volmacht 
geven aan personen die niet tot de raad behoren voor wel bepaalde opdrachten.  
Art. 24. De bestuurders gaan, wegens hun functie, geen persoonlijke verplichtingen aan en zijn enkel 
verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit mandaat is onbezoldigd. 
 
 
Titel VII. – Reglement van interne orde. 
Art. 25. Een reglement van interne orde kan door de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
voorgesteld worden. Wijzigingen aan dit reglement kunnen aangebracht worden door een algemene 
vergadering beslissende bij gewone meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde 
leden. Het reglement van interne orde zal de raadgevende rol van de aangesloten leden bepalen.  
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Titel VIII. – Diverse bepalingen. 

Art. 26. Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december.  
Art. 27. De rekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar zullen 
jaarlijks ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering onderworpen worden, die zal plaats 
vinden in december van ieder jaar. 
Art. 28. De algemene vergadering stelt een commissaris aan belast met het nazicht van de 
rekeningen van de vereniging en met het voorleggen van een jaarverslag. Hij wordt benoemd voor 
één jaar en is herverkiesbaar.  
Art. 29. In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) 
aanstellen, hun machten bepalen en de bestemming vaststellen die aan het netto actief van het 
maatschappelijk vermogen dient gegeven te worden. 
Deze beslissingen alsook de naam, beroep en adres van de vereffenaar(s) zullen in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.   
Art. 30. De vereniging wijst alle verantwoordelijk af wegens slordigheid of onvoorzichtigheid 
gepleegd door haar leden gedurende de activiteiten, verenigingen, wedstrijden die zij organiseert. 
Het behoort onder andere aan elke schutter toe om te waken over zijn eigen veiligheid en om zich 
ervan te vergewissen, alvorens te schieten, over de veiligheid van anderen. 
 
 


