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Toelicting bij statutenwijziging 

Belangrijkste wijzigingen 

 

 
 
1 ALGEMEEN – VORM  

▪ De statuten zijn aangepast conform de bepalingen in het wetboek van verenigingen en 

vennootschappen. Hiervoor werd beroep gedaan op experten via Dynamo project 

▪ Grootste deel van de artikels zijn tekstueel aangepast en nummeringen zijn gewijzigd.  

▪ De volledige statuten worden dan ook ter goedkeuring aan de AV voorgelegd 

▪ Voor de wijziging van het doel is een 4/5 meerderheid van de stemmen nodig 

▪ Voor alle andere wijzigingen is een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig 

 

2 INHOUDELIJK 

2.1  ARTIKEL 3 DOEL EN VOORWERP 

Volgens de  nieuwe verenigingenwet moet een opsomming van de activiteiten  openomen worden in 

de statuten. 

Het algemene doel van Gymfed blijft behouden, maar is uitgebreid met de activiteiten die bij dit doel 

aansluiten. 

 

§ 2 Tot de concrete activiteiten die het doel van de vereniging tot voorwerp heeft, behoren onder 

meer 
 

▪ Het fungeren als koepelorganisatie voor aangesloten leden 

▪ De promotie, al dan niet innoverende, ontwikkeling en verspreiding van de sport. 

▪ Begeleiding en ondersteuning van aangesloten verenigingen. 

▪ Het organiseren en faciliteren van activiteiten in competitief en/of recreatief verband rond 

gymnastiek in de meest brede betekenis. 

▪ Het organiseren van topsport 

▪ Het organiseren en faciliteren van opleidingen 

▪ Het organiseren van wedstrijden en events op zowel nationaal als internationaal vlak 

 

2.2 ARTIKEL 8 §2 TOELATINGSVOORWAARDEN 

§ 2 Toelatingsvoorwaarden: 
 

De betreffende vereniging dient minimaal over een relevant aanbod, zowel kwantitatief, als 

kwalitatief te beschikken, inzake recreatieve gymnastiek of/en recreatief ropeskipping of/en 

recreatief freerunning. 

Indien dit niet het geval is en de betreffende vereniging beperkt zich enkel tot een competitief 

aanbod, dan dient ze de organisatorische link en samenwerking te kunnen aan tonen met één of 

meerdere verenigingen die wél beschikken over een relevant aanbod, zowel kwantitatief, als 

kwalitatief, inzake recreatieve gymnastiek of/en recreatief ropeskipping of/en recreatief freerunning 

en tevens lid zijn van Gymfed. 
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2.3 ARTIKEL 8 §5 ONVERENIGBAARHEID  

§ 5 Onverenigbaarheid:  Het lidmaatschap van een zelfstandige of autonome (regionale) entiteit, 

anders dan een club,  wordt onder geen enkele omstandigheid of voorwaarde aanvaard. 

 

2.4 ARTIKEL 10 §6 EN §14 

§ 6 Het lidmaatschap bij de VZW door hetzij een rechtspersoon, hetzij een natuurlijk persoon betekent 

dat die persoon kennis heeft genomen van de gedragscode, het tuchtrecht, de tuchtprocedure en alle 

bepalingen opgenomen in de algemene richtlijnen van de VZW en die als dusdanig aanvaardt.  

 

§ 14 Het lidmaatschap bij de VZW vaneen toegetreden lid  betekent dat die persoon kennis heeft 

genomen van de gedragscode, het tuchtrecht, de tuchtprocedure en alle bepalingen opgenomen in de 

algemene richtlijnen van de VZW en die als dusdanig aanvaardt.  

 


