
 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
1.1 De vereniging genaamd Nathalie Baert Dans Academie vzw (hierna genoemd ‘de  
             vereniging) is opgericht op 02.02.2020 en is gevestigd te 2650 Edegem, België. 
1.2 Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 
             meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de  
             rechtbank van koophandel zijn neergelegd.  
 
 
Artikel 2: De leden 
2.1 De vereniging bestaat uit: werkelijke leden en toegetreden leden. 
2.2 De werkelijke leden zijn de leden die stemgerechtigd zijn op de algemene  
             vergadering. Hun naam zal vermeld worden in het ledenregister. Zij bezitten het volle 
             lidmaatschap. Het ledenregister wordt bijgehouden door de secretaris van de  
 vereniging.  
2.3 De toegetreden leden nemen deel aan de werking van de vereniging doch bezitten  
             niet het volle lidmaatschap. Zij zijn niet stemgerechtigd op de algemene vergadering. 
             Zij kunnen eventueel deel uitmaken van het bestuur of het dagelijks bestuur.  
 
 
Artikel 3: Ereleden 
3.1 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder dienstig     
             hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen  
             hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging, maar hebben  
             echter wel alle rechten van de werkelijke leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene 
             aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend.  
 
 
Artikel 4: Het lidmaatschap 
4.1 De aanmelding gebeurt door het invullen van het online inschrijvingsformulier, 
             waarop minstens de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), 
             adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden strikt  
             vertrouwelijk bewaard, volgens alle geldende wetgeving en op een beveiligde plek.  
4.2 Het lidmaatschap moet jaarlijks verlengd worden. Leden hebben 10 dagen bedenktijd  
             na aanmelding, nadien is lidmaatschap verplicht en dient er betaald te worden.  
4.3 De kosten van voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld.  
             Deze kosten dienen bij ontvangst van de factuur te worden voldaan.  
4.4 De vereniging draagt er zorg voor dat degenen die als trainend lid of trainer tot de  
             vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie  
             waaronder de vereniging ressorteert.  
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4.5 De vereniging is niet verplicht in situaties van overmacht om het lidgeld terug te  
 betalen. Het lidmaatschap en lidgeld is voor één seizoen (van september tot juni) 
 ongeacht de reden, vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap of andere situaties,  
is het bestuur niet verplicht een tegemoetkoming te doen.  

 
Artikel 5: Een veilige sportomgeving 
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten 
deelnemen aan de activiteiten. Onze vereniging engageert zich om: 
- al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van  
  de nodige verzekeringen 
- te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele  
  intimidatie 
- sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden 
- te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen 
- een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt 
- op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten 
 
 
Artikel 6: Rechten en plichten van de leden 
Alle leden hebben de hierna vernoemde rechten en plichten:  
- bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het 
  huishoudelijk reglement te ontvangen  
- zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden 
- zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en activiteiten, voor zover door het  
  bestuur niet anders is bepaald 
- zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het 
  bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het  
  resultaat van de behandeling of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel,  
  de klacht of de wens heeft ingediend.  
- zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres 
- zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie 
- zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook  
  van de richtlijnen opgesteld door de federatie 
 
 
Artikel 7: Straffen 
7.1 In het algemeen is strafbaar gedrag het zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is   
             met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de  
             vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
7.2 Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en  
             wederhoor, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven door de tucht- 
             commissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. 
             Bekendmaking van de straf gebeurd steeds schriftelijk, hetzij per brief, hetzij per mail.  
             De postdatum is de datum waarop de beroepstermijn begint te lopen.  
7.3 Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een  
             beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep  
             dient, 3 weken na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te   



             worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te  
             richten aan de secretaris van de vereniging.  
 
 
Artikel 8: Clubkleuren 
8.1 De hoofdkleur is bordeaux en de bijkomende kleuren zijn wit, zwart en grijs. 
8.2 Het bestuur kan afwijkingen van deze kleuren toestaan voor de sportkledij van de  
             leden.  
 
 
Artikel 9: Raad van bestuur 
9.1 De raad van bestuur bestaat uit minimum drie leden met ten minste een voorzitter, 
             een secretaris en een penningmeester, die alle meerderjarig moeten zijn.  
9.2 Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het  
              huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
  - de algemene leiding van zaken 
  - de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten 
  - het toezicht op het naleven van de statuten en reglementen 
  - benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van  
    de vereniging. 
  - het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar. Daarenboven vergadert  
    het bestuur zo dikwijls als de voorzitter, secretaris of tenminste 2 leden van 
    het bestuur zulks wensen.  
 
 
Artikel 10: Het dagelijks bestuur 
10.1 Het dagelijks bestuur wordt in handen gegeven van de artistiek leidinggevende. Het 

dagelijks bestuur komt elke 3 maanden samen onder leiding van de artistieke 
leidinggevende. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. Die leden kunnen zich 
aanmelden en bestaan uit dansers, lesgevers of externen. Wanneer lidmaatschap niet 
ingevuld wordt, zal eerst de voorzitter van de raad van bestuur, daarna de secretaris 
en daarna de penningmeester de in te vullen mandaten opvullen.  

10.2 Taken van het dagelijks bestuur:  
 - opvolging van de dagelijkse leiding van de vzw 

- nadenken over de lessen en planning 
- inspelen op artistieke opportuniteiten 
- nadenken over marketing 
- nadenken over wedstrijden 
- aanzet geven tot beleidsplannen 
Elke beslissing hier genomen, met impact op lange termijn of met een financiële kosten 
van meer dan € 1000, moet door de raad van bestuur worden goedgekeurd.  
Alle beleidsvoorstellen die een impact hebben op een termijn langer dan 6 maanden, 
kunnen enkel een advies vormen door het beleid zoals bepaald door de raad van bestuur. 
Het dagelijkse bestuur kan op vraag van het bestuur verantwoordelijk gesteld worden 
voor het aanwerven van vaste medewerkers.  

10.3 Taken van het bestuur:  
Tijdens de eerste vergadering van elk werkjaar (september-juni) wordt er een voorzitter, 
secretaris en penningmeester aangeduid. 



 
 
  
 
Artikel 11: Bestuursverkiezing 
11.1 Raad van bestuur: leden kunnen zich kandidaat stellen, en toetreden zolang de 

voorwaarden in orde zijn zoals bepaald in de statuten. Leden kunnen zich jaarlijks in 
september kandidaat stellen. 

11.2  Dagelijks bestuur: de benoeming van het dagelijks bestuur is maximaal 5 jaar. Leden 
kunnen wel jaarlijks uittreden in juni door dat mondeling mee te delen. De keuze van een 
nieuw lid gebeurt in september, kandidaturen moeten schriftelijk binnen zijn voor 15/9. 
Iedereen kan zich kandidaat stellen, tenzij de raad van bestuur tegen stemt, en/of een 
unanieme tegenstem van de reeds verkozen leden in dagelijks bestuur. Er is een 
maximumaantal plaatsen, maximaal 5, als er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen, 
wordt per gewone meerderheid door de reeds zittende leden van het dagelijks bestuur 
de meest geschikte kandidaat toegelaten.  

 
 
Artikel 12: Onkostenvergoedingen 
12.1 het bestuur is bevoegd om aan de leden of vrijwilligers binnen de organisatie een 

onkostenvergoeding uit te betalen. 
 
 
Artikel 13: Wedstrijden 
13.1 Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kledij te 

verschijnen. 
 
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid leden 
14.1 Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de 

vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt 
te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, 
indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 

 
 
Artikel 15: Sponsoring 
15.1 Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Artikel 16: Wijziging van het huishoudelijk reglement 
16.1 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor 
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.  

 
16.2 Op de vergadering, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen 

wijziging woordelijk is opgenomen, aan de bestuursleden worden voorgelegd. 
 
16.3 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van 

de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de 
leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna 
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk 
reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte 
geldige stemmen. 

 
 
Artikel 17: Slotbepalingen 
17.1 Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit 

reglement. 
17.2 Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt 

aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit 
reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de website.  

 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 02/02/2020 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
De voorzitter:        De secretaris: 
 
 Baert Tom       Bogaerts Karine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


