De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwet te allen tijde
ontbonden worden.

Binnen de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kunnen er geen autonome of zelfstandige
entiteiten bestaanmet een eigen beleid dat kan afwijken van het door de Algemene
Vergadering en Raad van Bestuur vastgelegde beleid.

TITEL 2 : LEDEN
ARTIKEL

5

Er zijn twee soorten leden: toegetreden leden en effectieve leden

Effectieve leden zijn de stijlverantwoordelíjken van elke erkende stijl bínnen de
vereniging. Zij hebben stemrecht naargelang het aantal leden hun stijl telt op 2

weken voor de vergadering.

Toegetreden leden ziin alle leden van de clubs aangesloten bij de vereniging.Ztj
hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.
De vereniging bestaat uit ten minste 8 effectieve leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene
vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
lndien de stijlverantwoordelijke verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door een
andere afgevaardigde van dezelfde stijl, hetzij volmacht geven aan een andere
stijlvera ntwoordel ijke.

Alle toegetreden leden van de vereniging kunnen genieten van de activiteiten van de
vereniging. Hun rechten en plichten ztln opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering bepaalt de toetredingsvoonruaarden tot het lidmaatschap
van effectieve leden en toegetreden leden en behoudt zich het recht op bepaalde
personen te weigeren.

De rechten en plichten van de effectieve en toegetreden leden worden bepaald door
aanvullende
documenten zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de V.J.J.F . vzw.

de wet, statuten en het huishoudelijk reglement, en eventueel

ARTIKEL 6
Het verzoek tot toetreding van een club of stijl moet schriftelijk ingediend worden bij
de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist bij gewoné
meerderheid van stemmen over de aanvaarding en / of uitsluiting van een club of
toegetreden lid uit de vereniging.

Elke lid van een club is van rechtswege een toegetreden lid na betaling van de

lidmaatschapsbijd rage.

ARTIKEL 7

/

De maximum aansluitingsbijdrage voor werkende en toegetreden leden bedraagt
1.250,00 Euro per jaar. De manier van inning en het bedrag wordt jaarlijks
vastgelegd door de raad van bestuur.

ARTIKEL 8
Elke club kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend
schrijven of email aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Voor het
uitsluiten van een club of toegetreden lid is een tweederde meerderheid van de
aanwezige stemmen nodig van de Algemene vergadering.(ls niet vereist voor
toegetreden leden en is strijdig met het tuchtreglement).

ARTIKEL 9

Uittredende of uitgesloten leden en hun opvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding
voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
TITEL 3 : RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 1O
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste 5 en ten
hoogste 7 leden die aangesloten zijn bij de V.J.J.F. vzw.
Er is altijd een plaats voor minstens een lid per type gender wanneer de kiesdrempel

wordt behaald en dit ongeacht het aantal stemmen van kandidaten van een
gendertype waarvan er reeds meerdere in de Raad van Bestuur zetelen. Wanneer er
geen kandidaten zijn voor deze plaats kan deze opgevuld worden.

De Raad van Bestuur kan een deel van haar bevoegdheden overdragen aan een
directeur. Deze wordt door de Raad van Bestuur aangesteld of ontslagen bij
meerderheid van stemmen.

De functie van bestuurslid mag niet worden gecombineerd met die van directeur of
van enige andere bezoldigde functie binnen de vereniging.
Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de raad van bestuur dient men te voldoen
aan de volgende cumulatieve voorwaarden :
1. Lid zijn van de V.J.J.F. vzw;
2. Minstens 2 jaar tijdens de vorige 4 jaar gezeteld hebben in hetzij
- de raad van bestuur van de V.J.J.F. vzw,
- een stijlcommissie of andere commissie van de V.J.J.F. vzw;
- een tuchtorgaan van de V.J.J.F. vzw.
- bestuurlijke ervaring (met motivatie).
3. De minimumleeftijd van 21 jaar bereikt hebben.
4. Van goed gedrag en zeden zijn.
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5. Kennis te hebben van de statuten en het huishoudelijk reglement van de V.J.J.F.
vzw, en de bestuurdersprofielen die de v.J.J.F. vzw heeft opgesteld.
6. De wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt.
7. ledere kandidaat voor de raad van bestuur is verplicht zijn kandidatuurstelling in te
vullen op het daartoe voorziene formutier met pasfoto en toe te voegen ziln óV en
een programma dat zijn bedoelingen, prioriteiten en motivering inhoudt. Dat moet
geschieden aan de hand van een motívering.
8. Een aanstelling als bestuurder is onverenigbaar met een functie in een ander
tuchtrechterlijk orgaan van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw.
9. De kandidaat mag geen relationele banden hebben met zetelende bestuursleden
van zowel de V.J.J.F. vzw of een van haar overkoepelende organen op nationaal of
internationaal niveau, of met vast personeel van de V.J.J.F . vzvt.
10. De kandidaat mag zich niet profileren om commerciële winst te maken. Verdere
bepalingen worden geformuleerd in het Huishouderijk Reglement.
11. Slechts 1 bestuurslid per club kan zetelen in de Raad van Bestuur. tndien er twee
of meer leden van een zelfde hoofdclub zich kandidaat stellen, wordt deze verkozen
met de meeste stemmen índien beiden de kiesdrempel zouden behaten.
Men dient zich kandidaat te stellen ten vroegste 1 maand voor de verkiezingen en

ten laatste 14 dagen voor de verkiezingen. De verkiezingen worden minsiens
maanden op voorhand aangekondigd aan de clubs.
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Enkel de kandidaten die aan de voormelde voonruaarden voldoen en bínnen de
vereiste tijdspanne hun kandidatuur hebben ingediend, mogen op de stembrieven
vermeld worden.
ARTIKEL 11 :
Elk oneven jaar worden er verkiezingen georganiseerd. Alle bestuurders krijgen een
mandaat van vier jaar waarna zr1 zich herkiesbaar kunnen stellen. Het màximale
aantal opeenvolgende aanstellingsperiodes is beperkt tot 3. Minstens 3 mandaten
zijn elke 2 iaar beschikbaar zodat elke 2 jaar steeds quasi de helft van de raad van
bestuur kan verkozen worden. Elk werkend lid dat zijn stíjl vertegenwoordigt bekomt
per 1 stem per aangesloten lid in zijn stijl op 14 dagen vooi de veikiezing.
Bij de eerste verkiezing hebben de eerste vier verkozenen een mandaat van
de overige verkozenen een mandaat van2)aar.

4 jaar,

De procedure tot geldig stemmen en verdere bepalingen om te worden verkozen in
de Raad van Bestuur worden verder verduidelijkt in hèt Huishoudelijk Reglement van
de federatie.

ARTIKEL 12

Zo door vrijwillig of gedwongen ontslag of door overlijden van een bestuurder, het
aantal bestuurder is teruggevallen tot minder dan vijf, dan vormen de overige
bestuursleden een "Bestuur van lopende zaken" tot nieuwe verkiezingén

plaatsvinden. Deze worden georganiseerd binnen de 2 maanden, het mandaat lo-opt
tot de volgende verkiezing.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitters,

een
secretaris en een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de
vereniging noodzakelijk is. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitler. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de
voorzitter.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de

bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
ARTIKEL 15

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die goedgekeurde verslagen worden
elektronisch bewaard in een daartoe bestemd register. Bij ontstentenis van de
voorzitter kan een andere bestuurder dit document geldig ondertekenen.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in
en buiten rechte.

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke
uitdrukkelijk door de Wet en de statuten aan de algemene vergadering ziin

voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en
beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De Raad kan alle handelingen van Bestuur verrichten en bovendien alle daden van
beschikking stellen met inbegrip van, onder meer het vervreemden van roerende of
onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met bedding van dadelijke
uitwinning, van het lenen en uitlenen, van alle handels- en bankverrichtingen, en van
het opheffen van hypotheken.
De vereniging wordt geldig verbonden door de handtekening van minimum 2 leden
van de raad van bestuur. Door de bestuurders worden geen persoonlijke
verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.

De raad van bestuur keurt de benoeming en het ontslag van de leden van het
personeel goed en bepaalt hun taken en bezoldiging.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en
nuttig oordeelt.

Het huishoudelijk reglement, dat wordt opgesteld door de raad van bestuur, bepaalt
de betrekkingen van de leden en de clubs met de federatie, van de clubs onderling

