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VZW SPEELPLEINWERKING SPROET  

De Bergen 25 2460 Lichtaart 

Ondernemingsnummer : 460572430 

 

Onderwerp : Gecoördineerde statuten na wijziging door de AV van 29-06-2004  
 

 

 

TITEL I . –Naam, zetel, doel, duur 

 

Artikel 1. De vereniging draagt de naam : “Speelpleinwerking Sproet”, vereniging zonder 

winstoogmerk. 

 

Artikel 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,  De Bergen 25, 

gerechtelijk arrondissement Turnhout. 

 

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel in Kasterlee activiteiten te organiseren en te 

ondersteunen ter bevordering van een creatieve en speelse opvang van kinderen en 

jongeren. Zij mag initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden 

met haar doel. Ze mag ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten 

uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed worden aan het 

hoofddoel. 

 

Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

TITEL II. –Leden 

 

Artikel 5. De effectieve leden zijn; 

A) monitoren die tijdens de vakantieperiode regelmatig kinderen animeren en 

begeleiden. 

B) De personen die mee de werking voorbereiden. 

 

Artikel 6. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, maar moet minstens 5 bedragen. De 

minimumleeftijd is achttien jaar.  

 

Er is geen ledenbijdrage verschuldigd. 

 

Artikel 7. De nieuwe leden kunnen zich schriftelijk of mondeling kandidaat stellen bij de 

raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding. 

 

Artikel 8. Elk effectief  lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet 

schriftelijk of mondeling aan de voorzitter of secretaris van de raad van bestuur ter kennis 

worden gebracht. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en 

met twee derde van de stemmen uitgesproken worden. 

 

Dit kan gebeuren op grond van een ernstige nalatigheid van het betrokken lid, handelingen 

tegenstrijdig met het doel of om gelijk welke andere reden. 
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Artikel 9. Alle gebruikers van de vereniging, die geen effectief  lid zijn, maken geen deel uit van 

de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden vastgesteld in het huishoudelijk 

reglement. 

 

TITEL III. –Algemene Vergadering 

 

Artikel 10. De Algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt 

voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Ingeval de voorzitter belet of afwezig is, 

wordt hij vervangen door één van de aanwezige bestuurders. 

 

Artikel 11. De algemene vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het 

benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het 

vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid. 

 

Artikel 12. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als 

het belang of doel van de vereniging dit vereist of wanneer één vijfde van de effectieve leden dit 

aanvragen. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van 

de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar. De oproeping gebeurt 

door een schriftelijke uitnodiging door de voorzitter, minstens tien dagen voor de vergadering 

verstuurd. De uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. 

 

Artikel 13. Over elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat binnen de maand 

wordt toegestuurd aan de effectieve leden. De verslagen worden bijgehouden in een daartoe 

aangelegd register. Leden alsook derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om 

inzage en/of afschrift van het bijzonder register te vragen. Dit register bevindt zich op het adres 

van de maatschappelijke zetel. 

 

Artikel 14.  

 

§1 Elk lid heeft één stem. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen 

ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking der stemmen is deze van de voorzitter beslissend. De 

regeling geldt niet voor de besluiten i.v.m. statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige 

ontbinding. 

 

§2 De algemene vergadering kan over de wijzigingen in de statuten alleen dan geldig 

beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en 

wanneer 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot geen wijziging kan worden 

besloten tenzij met een meerderheid van 2/3 der stemmen. Echter, wanneer de wijziging een der 

doeleinden betreft, waarvoor de vereniging werd opgericht, of het gaat om een ontbinding van de 

vereniging, is zij slechts geldig met een meerderheid van 4/5 der stemmen.  

 

§3 Zijn 2/3 van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan 

kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan geldig beraadslagen en besluiten 

met de meerderheden bedoeld in de vorige paragraaf, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze 

tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering 

plaatsvinden. 

 

§4 Aan elk lid ener vereniging zonder winstgevend doel staat het vrij uit de vereniging te treden 

door het indienen van zijn ontslag bij de bestuurders. De uitsluiting van een lid kan slechts door 
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de algemene vergadering en met een meerderheid van 2/3 der stemmen uitgesproken worden. Het 

lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit. 

 

 

Artikel 15. De beslissingen van de algemene vergadering met betrekking tot de 

statutenwijzigingen die betrekking hebben op de wettelijk verplichte vermeldingen,de akten 

betreffende de benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders en de ontbinding van de 

vereniging moeten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden binnen één 

maand nadat hiertoe besloten is. 

 

Artikel 16. Elk lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander 

lid voorzien van een schriftelijke volmacht. 

 

TITEL IV. –Raad van bestuur 

 

Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum vijf 

bestuurders, leden van de vereniging. 

 

Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Ze zijn herkiesbaar en 

oefenen hun mandaat kosteloos uit. De effectieve leden kunnen zich op eigen verzoek schriftelijk 

kandidaat stellen als lid van de raad van bestuur, mits ze voldoen aan de voorwaarden zoals 

gesteld worden in het huishoudelijk reglement. 

 

Telkens er zich wijzigingen voordoen in de raad van bestuur moeten deze opnieuw gepubliceerd 

worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 

 

Artikel 18. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, secretaris en schatbewaarder. 

De voorzitter roept de raad van bestuur minimaal viermaal per jaar bijeen en zit de vergadering 

voor. Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door één van de 

aanwezige bestuurders, bepaald door de aanwezigen. 

 

Artikel 19. De raad van bestuur kan slechts beslissen indien ten minste de helft van de 

bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van 

stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt. 

 

Artikel 20. De beslissingen van de raad van bestuur worden ingeschreven in een register en 

ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

Artikel 21. Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren: 

 - Het bestuur en beleid van de vereniging voeren, opmaken van de jaarlijkse 

begrotingen en rekeningen; 

 - Externe vertegenwoordiging van de vereniging; 

 - Regelmatige evaluatie van de werking en deze aanpassen aan de nieuwe noden; 

 - Opstellen van het huishoudelijk reglement; 

 - Al wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet van 27 juni 1921, zoals 

gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 voorbehouden is aan de algemene vergadering. 

 

TITEL V. –Begrotingen, rekeningen 
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Artikel 22.De raad van bestuur bereidt de rekeningen en de begrotingen voor en legt ze ter 

goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

 

Artikel 23. De bestuurders hebben ten allen tijde recht op inzage in de rekening en in de 

boekhouding. De effectieve leden krijgen jaarlijks een kopie van de jaarrekening. 

 

Ze krijgen geen inzage in de boekhouding, maar kunnen de raad van bestuur interpelleren tijdens 

de algemene vergadering en desgewenst een motie van wantrouwen indienen. 

 

TITEL VI. –Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 24. Een huishoudelijk reglement wordt door de raad van bestuur aan de algemene 

vergadering voorgelegd. Deze kan wijzigingen aan dit reglement aanbrengen met en eenvoudige 

meerderheid van stemmen. 

 

TITEL VII. –Ontbinding, vereffening 

 

Artikel 25. Na de ontbinding van de vereniging zal haar bezit worden toevertrouwd aan een 

ander werk waarvan het doel het meest het doel van de huidige vereniging benadert. 

 

Artikel 26. Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is voorzien wordt geregeld door 

de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder 

winstgevend doel. 

 

TITEL VIII. –Benoemingen 

 

De Algemene vergadering heeft volgende zaken beslist : 
Ambtsbeëindiging van volgende bestuurders wordt aanvaard : 
BORGHS Jimmy,  woonplaats : Kasterlee, geboortedatum  26/03/1979 geboorteplaats Turnhout 
CAMBRE Mieke,  woonplaats : Kasterlee, geboortedatum  20/10/1980 geboorteplaats Turnhout 
LIEKENS Dirk,  woonplaats : Lichtaart, geboortedatum  30/10/1954 geboorteplaats Turnhout 
OTTEN Greet,  woonplaats : Kasterlee, geboortedatum 30/06/57 geboorteplaats Turnhout  
OTTEN Griet,  woonplaats : Kasterlee, geboortedatum 6/02/1976 geboorteplaats Turnhout 
VAN BALLAER Guy,  woonplaats : Kasterlee, geboortedatum 4/03/1979 geboorteplaats Turnhout 
 
Onderstaande personen worden benoemd tot bestuurder 
CEULEMANS Tilly, woonplaats :Lichtaart geboortedatum 09/04/65 geboorteplaats Genk   
HERMANS Ellen, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 15/06/1983 geboorteplaats Turnhout   
RAPPÉ Pieter, woonplaats :Lichtaart geboortedatum 01/12/1966 geboorteplaats Brugge   
SOONTJENS Wim, woonplaats :Lichtaart geboortedatum 24/01/1983 geboorteplaats Herentals  
VAN LOMMEL Stephan, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 14/07/80 geboorteplaats Turnhout   
WILLEMS Geert, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 30/12/69 geboorteplaats Herentals 

  

De huidige leden van de Raad van bestuur zijn op dit moment de volgende :  

 
CEULEMANS Tilly, woonplaats :Lichtaart geboortedatum 09/04/65 geboorteplaats Genk   
GUNS Rob, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 17/02/1970 geboorteplaats Turnhout 
HERMANS Ellen, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 15/06/1983 geboorteplaats Turnhout   
RAPPÉ Pieter, woonplaats :Lichtaart geboortedatum 01/12/1966 geboorteplaats Brugge   
RAEYMAEKERS Kurt, woonplaats: Kasterlee Geboortedatum 30/06/1974 geboorteplaats Turnhout 
SOONTJENS Wim, woonplaats :Lichtaart geboortedatum 24/01/1983 geboorteplaats Herentals  
VAN LOMMEL Stephan, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 14/07/80 geboorteplaats Turnhout   
VANNUETEN Annie, woonplaats : Lichtaart geboortedatum 26/01/45 geboorteplaats Gierle 
WILLEMS Geert, woonplaats :Kasterlee geboortedatum 30/12/69 geboorteplaats Herentals 
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WILLEMS An, woonplaats : Turnout geboortedatum 26/07/76 geboorteplaats Herentals 
WOUTERS Rudi, woonplaats : Lichtaart geboortedatum 03/10/58 geboorteplaats Herentals 
 

 

 

 

 

Deze hebben onder elkaar aangesteld als : 

Voorzitter : WOUTERS Rudi 

Secretaris : RAEYMAEKERS Kurt 

Schatbewaarder : VANNUETEN Annie 

 

De raad van bestuur heeft VANNUETEN Annie bijzonder gemachtigd voor alle 

rechtshandelingen tegenover het Bestuur der postcheques, banken en spaarkassen. 

 

 

 

Aldus gedaan te Kasterlee, in Parochiecentrum , op 29/06/2004 

 

Van deze akte is één origineel ondertekend exemplaar 

 

Rudi Wouters        RAEYMAEKERS Kurt 

VOORZITTER        SECRETARIS 

 

 

 

 


