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STATUTEN
Nieuwe versie voor goedkeuring JAV 9 oktober 2021
ROOD – wordt verwijderd
GROEN - wordt toegevoegd
1. OPRICHTING
De ondergetekenden:
1. Dhr. Huybrechts Alex, stadsbediende, wonende te Antwerpen
2. Dhr. Leenaards Edouard, bediende, wonende te Antwerpen
3. Dhr. Mattheyses Henri, leraar, wonende te Antwerpen
4. Dhr. Negers Roger, boekhouder, wonende te Antwerpen
5. Dhr. Muys Roger, metaaldraaier, wonende te Antwerpen
6. Dhr. Ott Marcel, agent van politie, wonende te Antwerpen
7. Mevr. Van Steen Yvonne, op rust gesteld, wonende te Antwerpen
richten een vereniging zonder winstoogmerk op, waarvan de statuten als volgt
luiden:

2. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR VAN DE VERENIGING
ART. 1 :

De vereniging wordt opgericht onder de benaming SINT ANNA
KORFBALPIONIERS in afkorting SIKOPI.
Vanaf 1 november 2021 wordt dit KONINKLIJKE SINT ANNA
KORFBALPIONIERS of Koninklijke Sikopi vzw.

ART. 2 :

De zetel van de vereniging is gevestigd :
In het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, in het Paviljoen
Stadspark, A. Van Cauwelaertlaan, Antwerpen Linkeroever.
Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de zetel naar een
andere plaats te Antwerpen of de Antwerpse omgeving
overgebracht worden.
Bij beslissing van de Jaarlijkse Algemene Vergadering kan de
zetel naar een andere plaats overgebracht worden.

ART. 3 :

Het hoofddoel van de vereniging is de beoefening en verspreiding
van de korfbalsport. Secundair kunnen andere sporttakken
ondersteund worden waardoor Sikopi een multisport vereniging
wordt.

Veldkampioen 1989 - 2012
Zaalkampioen 1983 – 1985 – 1990- 1999

Beker van België 1984 – 1990 -1991 - 2019
Europacup 1991

Sikopi vzw
August van Cauwelaertlaan z/n
2050 Antwerpen Linkeroever
BTW 417.440.686
ING BE74 3630 9584 2407

Om deze doelen te realiseren kan de vereniging mogelijke
initiatieven nemen zoals maar niet beperkt tot het inrichten van
sportactiviteiten en wedstrijden en socio-culturele manifestaties.
Voor de beoefening van de korfbalsport wordt aangesloten bij de
K.B.K.B. lid van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité met
uitsluiting van elke andere bond die een andere sport beheert.
Voor de beoefening van de andere sporten kan worden
aangesloten bij de respectievelijke Belgische of Vlaamse
sportfederaties van de specifieke sporttak.
ART. 3. BIS

De vereniging en haar leden ontzeggen zich alle inmenging in
politieke, wijsgerige, syndicale en/of persoonlijke
aangelegenheden in het kader van alle activiteiten binnen de
vereniging.
De leden van de vereniging zullen niet discrimineren op basis van
afkomst, politieke of religieuze overtuiging, sociale gewoonte,
sekse, sexuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd.

ART. 4 :

De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.

3. LEDEN - AANNEMING - ONTSLAG - VERPLICHTINGEN
ART. 5 :

Het ledenaantal is onbeperkt, zonder evenwel minder te mogen
zijn dan drie. Drie vijfde van de leden moeten Belg zijn.

ART. 6 :

De vereniging is samengesteld uit werkende leden en
toegetreden leden. De Raad van Bestuur beslist over de
aansluiting van nieuwe werkende of toegetreden leden. Werkende
leden hebben stemrecht op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Jaarlijkse
Algemene Vergadering.

ART. 7 :

Zowel werkende als toegetreden leden kunnen, op voorstel van
de Raad van Bestuur, benoemd worden tot ereleden.

ART. 8 :

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mogen tot de vereniging
toegelaten worden alle fysieke of rechtspersonen, die de
vereniging met de hun ten dienste staande middelen wensen te
ondersteunen, genoemd "toegetreden leden", zonder dat zij
evenwel de rechten van de werkende leden verwerven.

ART. 9 :

Het ontslag en de uitsluiting van de werkende leden wordt
uitsluitend geregeld volgens de geldende bepalingen van de wet
van 23 maart 2019. art. 12.
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Uitgetreden, uitgesloten en erfgenamen van werkende leden
kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op het
maatschappelijk bezit van de vereniging.
ART. 10 :

Elk werkend lid verbindt er zich toe de statuten na te leven. De
geldelijke verplichtingen van de werkende en de toegetreden
leden zijn beperkt tot hun bijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar
door de Jaarlijkse Algemene Vergadering vastgesteld, dit op basis
van de kosten van levensonderhoud (indexatie) en de te
verwachten uitgaven en financiële verplichtingen van de
vereniging. De bijdrage mag evenwel niet meer bedragen dan 125
EUR.

4. BEHEER
ART. 11 :

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur
bestaande uit minstens 3 en maximum 11 personen, die de
leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, tenminste zes maand lid van
de vereniging zijn, geen familie van elkaar zijn in de 1ste graad
(tenzij er een uitzonderlijke derogatie wordt verleend door de
Jaarlijkse Algemene Vergadering) en door de algemene
vergadering benoemd onder de leden voor ten hoogste 2 jaar en
door haar te allen tijde afzetbaar.
Indien een verkozen bestuurslid niet aan zijn verplichtingen
voldoet (houding, aanwezigheid op bestuursvergaderingen, e.a. )
kan de Raad van Bestuur, (met 3/4 meerderheid en met een 2/3
aanwezigheid van de bestuursleden), dit bestuurslid op de
dagorde van de eerstvolgende JAV plaatsen en dit om de
algemene vergadering te laten beslissen over het hem/haar
ontnemen van de functie als bestuurslid. Een bestuurslid die alzo
zijn functie ontnomen werd, mag zich de daarop eerstvolgende
JAV niet meer kandidaat stellen.
De leden van de Raad van Bestuur worden vervangen volgens
beurtwisseling, zonder dat dezelfden nochtans twee
opeenvolgende jaren uittredend kunnen zijn. Het aantal leden van
de Raad van Bestuur wordt elk jaar door de algemene
vergadering vastgesteld. Elk bestuurslid aangeduid om te
voorzien in een tijdens het mandaat opengevallen plaats, is
slechts benoemd voor de tijd dat het mandaat nog duurt. Elk jaar
is tenminste 3/11 van de Raad van Bestuur uittredend. 4/5 van
de bestuursleden moeten Belg zijn.

ART. 12 :

De Raad van Bestuur regelt onderling zijn samenstelling en
functies en kiest onder zijn leden: een voorzitter, een
ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.
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Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden de
functies waargenomen door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis
of verhindering van deze laatste worden de functies
waargenomen door de oudste in leeftijd van de bestuursleden.
Andere functies kunnen door de Raad van Bestuur worden
toegevoegd naargelang de noodzakelijkheid voor het bestuur van
de vereniging.
ART. 13 :

De Raad van Bestuur vergadert bij voorkeur steeds op de plaats
waar de zetel van de vereniging is gevestigd en op bijeenroeping
van de voorzitter of op verzoek van de meerderheid der
bestuursleden. Virtuele vergaderingen zijn eveneens toegelaten
bij akkoord van de meerderheid der bestuursleden.
De Raad van Bestuur kan slechts beslissingen nemen en geldig
vergaderen als de meerderheid zijner leden aanwezig is.
Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.
Over zaken wordt mondeling gestemd.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld door de
secretaris en door deze en de voorzitter ondertekend. De
uittreksels, die men moet geven, in rechten hetzij elders worden
ondertekend door de voorzitter of twee bestuursleden. Dit verslag
wordt bewaard in het archief van de vereniging.

ART. 14 :

De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheid al de handelingen
die behoren tot het beheer van de vereniging in de ruimste zin
genomen. In die zin kan de Raad van Bestuur o.m.: alle
betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of
eisen; alle inbewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende
en onroerende goederen verkrijgen, ruilen of vervreemden; alle
private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden
en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen;
alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en
sluiten; alle leningen met of zonder waarborg sluiten.
Toestemmen in de hypotheken op de onroerende goederen van
de vereniging en voorschotten sluiten en doen. Pleiten als eiser of
als verweerder voor alle rechtbanken en uitvoeren of doen
uitvoeren van alle vonnissen; dading treffen, compromis aangaan.
Voor uitgaven die een eenmalige totale waarde van 2.500 EUR
overschrijden, moet men een 2/3 meerderheid van de voltallige
Raad van Bestuur hebben. Indien de Raad van Bestuur niet
voltallig is kan hij een tweede maal samengeroepen worden met
dezelfde dagorde. In dat geval volstaat een 2/3 meerderheid van
de aanwezige bestuursleden. Tevens heeft de Raad van Bestuur
de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig zijn voor
het bestuur in de ruimste zin van het woord van de
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korfbalvereniging SIKOPI. De Raad van Bestuur zal alleen de
bevoegdheid hebben om beslissingen te treffen in verband met
om het even welke uitgaven of inkomsten van de
korfbalvereniging.
Daartoe zal de Raad van Bestuur o.a. beslissen over het
eventueel ter beschikking stellen van de nodige fondsen aan de
korfbalvereniging om deze toe te laten de betalingen te verrichten
waartoe zij gehouden zijn.
ART. 15 :

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.

ART. 16 :

Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging geldig
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur en bovendien :
Door de gezamenlijke handtekening van tenminste de helft van de
bestuursleden in functie wanneer het gaat om :
• schenkingen, giften en toelagen
• uitleningen en elke andere vorm van kredietverlening
• aankopen op krediet, ontleningen en iedere vorm van
kredietverlening
• afstand van eender welk recht, transacties, handlichtingen

Door de gezamenlijke handtekening van tenminste twee
bestuursleden voor alle andere daden.
ART. 17 :

De Raad van Bestuur kan bovendien en in ieder geval :
• een bijzonder mandaat verlenen aan elke mandataris naar
keuze
• een mandaat voor het dagelijks bestuur geven aan één of
meerdere bestuursleden
• als enig orgaan van de vereniging intern functies toewijzen
of ontnemen, behoudens de bevoegdheden die aan de
Jaarlijkse Algemene Vergadering zijn toegewezen.
• De machten gegeven onder art. 16 en art. 17 punt 1 kunnen
gedelegeerd worden, maar slechts voor bepaalde
handelingen.

Veldkampioen 1989 - 2012
Zaalkampioen 1983 – 1985 – 1990- 1999

Beker van België 1984 – 1990 -1991 - 2019
Europacup 1991

Sikopi vzw
August van Cauwelaertlaan z/n
2050 Antwerpen Linkeroever
BTW 417.440.686
ING BE74 3630 9584 2407

5. DE ALGEMENE VERGADERING
ART. 18 :

De algemene vergadering vertegenwoordigt het hoogste gezag in
de vereniging. Aan haar uitsluitende bevoegdheid worden
voorbehouden :
a. wijziging van de statuten
b. benoeming en afzetten van bestuursleden
c. goedkeuring van de begrotingen en rekeningen
d. vrijwillige ontbinding van de vereniging
e. uitsluiting van de leden voor zover dit niet geregeld wordt door
de statuten en reglementen van de K.B.K.B. vzw.
f. al de beslissingen die de grens overschrijden van de wettelijke
of door de statuten aan de Raad van Bestuur opgedragen
bevoegdheid
g. Besluit rond toevoeging & schrapping van een bepaalde
sporttak. Korfbal kan nooit geschrapt worden en leidt tot
ontbinding van de vereniging

ART. 19 :

Elk jaar moet een algemene vergadering gehouden worden
binnen de zes maanden na sluiting van het vorig maatschappelijk
jaar dat loopt van 1 januari tot 31 december.
De algemene vergadering wordt samengeroepen door de Raad
van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging
zulks vereist.
Een buitengewone vergadering op verzoek van één vijfde der
stemgerechtigde leden voorkomend op de laatste jaarlijkse
ledenlijst, neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel. In dat geval dient de vergadering gehouden binnen
de maand na indiening van het schriftelijk verzoek.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een oproep in de
verenigings-circulaire, of door middel van een oproepingsbrief, of
door middel van een bericht in het verenigingslokaal, of door het
versturen van een e-mail, en dient minstens acht dagen voor de
vastgestelde datum verzonden.
Deze uitnodiging, ondertekend door de voorzitter of de secretaris
namens de Raad van Bestuur, vermeldt dag, uur, plaats der
bijeenkomst, evenals de te behandelen dagorde. Er kan alleen
geldig gestemd worden over die punten welke op de dagorde
vermeld staan.
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De secretaris, of zijn vervanger aangeduid door de Raad van
Bestuur, stelt een verslag op van de algemene vergadering. Dit
verslag wordt bewaard in het archief. Het wordt beknopt
gepubliceerd in de verenigingscommunicatie en/of uitgehangen in
lokalen welke de vereniging ter beschikking heeft.
ART. 20 :

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de
Raad van Bestuur of, bij ontstentenis van deze, door de
ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze door de oudste in
leeftijd van de aanwezige bestuursleden. De voorzitter duidt de
secretaris aan.

ART. 21 :

Op de jaarlijkse algemene vergadering :
a. wordt verslag uitgebracht van de vereniging door de secretaris
b. wordt verslag uitgebracht over de financiën van de vereniging
door de penningmeester
c. goedkeuring van balans en begroting van de vereniging
d. worden de bestuursleden gekozen en benoemd
e. worden de comités gekozen en benoemd die de Raad van
Bestuur zullen bijstaan in hun werking
Elk voorstel, ingediend en ondertekend door tenminste 1/20 van
het aantal stemgerechtigde leden voorkomend op de laatst
neergelegde ledenlijst bij de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel, moet op de dagorde worden geplaatst van de
algemene vergadering.

ART. 22 :

De algemene vergadering is altijd geldig samengesteld wat ook
het aantal aanwezige leden is. Voor wijziging van de statuten,
uitsluiting van leden en ontbinding van de vereniging moet
minstens 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Een voorstel tot wijziging van de statuten, uitsluiting van leden of
ontbinding van de vereniging moet gesteund worden door 2/3 der
aanwezige leden of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

ART. 23 :

Alle werkende leden hebben toegang tot de algemene
vergadering.
Alleen de werkende leden, die 16 jaar geworden zijn, in regel met
hun
bijdragen voor het maatschappelijk jaar en zes maand lid zijn van
de vereniging en welke nog géén wettelijk ontslag gestuurd
hebben aan de KBKB en de vereniging voor het daarop volgend
seizoen en welke voorkomen op de lijst neergelegd bij de Griffie
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van de Rechtbank van Koophandel, nemen actief deel aan de
algemene vergadering om geldig te beslissen over de artikels
vermeld in de
statuten onder nrs. 18 tot en met 22 en het Huishoudelijk
Reglement. Alle beslissingen worden genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen heeft
er een nieuwe stemming plaats.
Uitzondering op dit artikel zijn de bijzondere gevallen vermeld in
art. 22.
Elk voorstel tot wijziging van de statuten, uitsluiting van leden, de
ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk vermeld worden in
de dagorde van de algemene vergadering, alsook in de
oproepingsbrief tot het bijwonen van de algemene vergadering.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.
Elk stemgerechtigd lid mag zich laten vertegenwoordiger door één
(1) daartoe behoorlijk gevolmachtigd lid. Deze volmacht moet
ondertekend en gedateerd zijn. Geen enkele lasthebber mag over
méér dan twee mandaten beschikken, het zijne inbegrepen.
ART. 24 :

ART. 24 BIS :

De beslissingen van de algemene vergadering worden
opgenomen in een proces-verbaal, getekend door de voorzitter en
de secretaris, alsook door de leden van de Raad van Bestuur die
het vragen. De in rechten of elders voor te brengen uittreksels
daarvan worden getekend door de voorzitter van de Raad van
Bestuur of door twee bestuursleden. Deze uittreksels worden
gegeven aan elk lid die het schriftelijk aanvraagt.
Het Comité van Toezicht op de boekhouding bestaat uit drie
werkende leden, die zich vóór of tijdens de J.A.V. kunnen
opgeven voor deze taak. Zij worden benoemd door de Jaarlijkse
Algemene Vergadering voor ten hoogste 2 jaar en door haar te
allen tijde afzetbaar. Elk jaar is tenminste 1/3 van de leden
uittredend. Zij mogen geen verwantschap tot in de 2e graad
hebben met de penningmeester. Zij verlenen elk jaar, maximum
14 dagen voor de Algemene Vergadering, de penningmeester
"Vrijstelling van verplichtingen t.o.v. de vereniging". Ten minste
2/3 van de leden dient aanwezig te zijn tijdens de controle van de
boekhouding. Indien door omstandigheden, geen 2/3 van de
leden aanwezig kan zijn bij de controle van de boekhouding, zal
de Raad van Bestuur een afgevaardigde aanduiden, gekozen uit
de werkende ere-leden van de vereniging. Het comité mag niet
samengesteld zijn uit leden welke deel uitmaken van de Raad van
Bestuur. De “Vrijstelling van verplichtingen” zal schriftelijk moeten
overgemaakt worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur
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ten laatste de dag van de Algemene Vergadering en voor de
aanvang van die vergadering.
De tekst van de vrijstelling luidt: "Wij ondergetekenden
....................... verklaren de boekhouding en de rekeningen van
SIKOPI vzw te hebben nagezien en verlenen de penningmeester
vrijstelling van elke verplichting t.o.v. de vereniging voor het
maatschappelijk jaar.....", waarna gedateerd en ondertekend met
de namen van de leden van het comité.
6. DE ONTBINDING
ART. 25 :

Ingeval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering
één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

ART. 26 :

Ingeval van ontbinding hetzij vrijwillig of rechterlijk, op welk
ogenblik en voor welke oorzaak zij zich ook voordoet, wordt het
netto overblijvend maatschappelijk actief, na het vereffenen van
de schulden en het aanzuiveren van de lasten, besteed aan een
werk met soortgelijk doel en voorwerp als onderhavige vereniging,
een sportvereniging hetwelk door de algemene vergadering wordt
aangeduid.

7. ALGEMEENHEDEN
ART. 27 :

De vereniging heeft het recht haar statuten te verklaren. Bij
betwisting en in het algemeen voor alles wat in deze niet
uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de statuten en
reglementen van de K.B.K.B. vzw en/of andere sportfederaties

ART. 28 :

De Raad van Bestuur kan voor toepassing van onderhavige
statuten een Huishoudelijk Reglement opstellen dat niet in strijd
mag zijn met deze statuten of deze van de K.B.K.B. vzw. en door
de algemene vergadering moet worden goedgekeurd.

ART 29 :

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een kwalitatieve
interne werking van de vereniging rekening houdend met de
continuïteit van de vereniging in al zijn aspecten.
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