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STATUTEN
Speleologie en Sifonduiken “CASCADE” – v.z.w.
Volledig vernieuwd t.o.v. De wet van 27/06/1921
Ondernemingsnummer : 449873825
TITEL 1. – Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1.

De vereniging is een sportclub met als naam ‘Speleologie en Sifonduiken “CASCADE” – v.z.w.’,
afgekort “CASCADE v.z.w.”.

Artikel 2.

De zetel is gevestigd te Koebrugstraat, 36, 8400 Oostende.
De vereniging valt onder de jurisdictie van het gerechtelijke arrondissement Brugge.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel de speleologie en het sifonduiken te beoefenen, te onderrichten en te
bevorderen. Om dit doel te bereiken kan ze alle mogelijke middelen aanwenden en verschillende
nevenactiviteiten organiseren, zoals o.a. bergwandelen, canyoning, rotsklimmen, via ferrata.

Artikel 4.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL 2. – De toegetreden leden
Artikel 5.

Onder de toegetreden leden heeft de vereniging:
actieve leden
steunende leden
dubbel leden.(Dit zijn leden, die ook lid zijn bij een andere speleologie club van het VVS)
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, doch kan voor onbepaalde duur worden beperkt door de
raad van bestuur.
Alle actieve leden moeten zich aansluiten bij de speleofederatie waarbij Cascade is aangesloten,
en dit na betaling van de bijdragen

Artikel 6.

Kandidaat-toegetreden leden vragen hun toetreding aan bij de voorzitter of secretaris en worden
aangenomen door de raad van bestuur, mits zij voldoen aan de voorwaarden van het huishoudelijk
reglement.

Artikel 7.

Steunende leden & dubbel leden hebben alleen de rechten en verplichtingen, die bepaald worden
in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8.

Het lidgeld voor de toegetreden leden wordt door de raad van bestuur vastgelegd en goedgekeurd
door de algemene vergadering. De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 250 € en is niet
terugvorderbaar.

Artikel 9.

Elk toegetreden lid kan te allen tijde via de voorzitter bij de raad van bestuur schriftelijk zijn ontslag
indienen. Bij het niet betalen van het lidgeld, wordt het lidmaatschap automatisch verbroken.

Artikel 10. Elk toegetreden lid wordt geacht het huishoudelijk reglement van de CASCADE - V.Z.W. na te
leven. De raad van bestuur kan elk toegetreden lid steeds zijn lidmaatschap ontzeggen bij het niet
naleven van dit reglement.

TITEL 3. – De effectieve leden
Artikel 11. Enkel meerderjarige actieve toegetreden leden kunnen effectief lid worden mits zij minstens 1 jaar
toegetreden lid zijn. Het aantal effectieve leden is onbeperkt, met een minimum van 3 leden.
Alle effectieve leden moeten zich aansluiten bij de speleofederatie waarbij Cascade is aangesloten
en dit na betaling van de bijdragen

Artikel 12. Kandidaat-effectieve leden vragen -ten laatste zeven dagen voor de algemene vergaderingschriftelijk hun toetreding aan bij de voorzitter of secretaris en worden aangenomen door de
algemene vergadering.
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effectieve leden. De termijn van het mandaat is onbeperkt.
Artikel 14. Het lidgeld voor de effectieve leden is gelijk aan het lidgeld van de toegetreden actieve leden en
wordt door de raad van bestuur vastgelegd en goedgekeurd door de algemene vergadering.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 250 € en is niet terugvorderbaar.
Artikel 15. Elk effectief lid kan te allen tijde via de voorzitter of secretaris bij de raad van bestuur schriftelijk zijn
ontslag indienen, en kan terug toegetreden lid worden. Bij het niet betalen van het lidgeld, wordt het
lidmaatschap automatisch verbroken.

Artikel 16. Elk effectief lid wordt geacht het huishoudelijk reglement van de CASCADE - V.Z.W. na te leven.
Het ontnemen van het mandaat van effectief lid kan slechts door de algemene vergadering worden
uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigende leden.
Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan de algemene vergadering, met een
meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden,
eveneens beslissen over de uitsluiting uit de vereniging zowel als effectief of als toegetreden lid.

TITEL 4. – Raad van bestuur
Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit minstens drie
personen.
Het maximum aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering bepaald.
Artikel 18. Om tot bestuurder verkozen te worden, moet men effectief lid zijn van de vereniging.
Nieuwe kandidaten dienen hun schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter of secretaris ten laatste
zeven dagen voor de algemene vergadering. Hij wordt door de algemene vergadering verkozen
met een gewone meerderheid van stemmen door de aanwezige stemgerechtigde effectieve leden.
Artikel 19. Alle leden van de raad van bestuur krijgen een mandaat toegewezen voor een periode van
maximum 3 jaar. Na een mandaat van 3 jaar kunnen bestuurders zich terug herkiesbaar stellen
in hun mandaat.
Ingeval een mandaat vroegtijdig wordt beëindigd, wordt een nieuwe bestuurder door de algemene
vergadering verkozen. Hij voltooit in dat geval slechts de resterende periode van het mandaat van
de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 20. Ambtsbeëindiging :
Na een mandaat van 3 jaar wordt het ambt van bestuurder automatisch beëindigd.
Een bestuurder kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag indienen.
Een bestuurder kan te allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering.
Artikel 21. De raad van bestuur bepaalt de verdeling van de functies, waaronder minstens de functie van
voorzitter, secretaris en penningmeester.
Artikel 22. De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de wet niet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn toegewezen.
Artikel 23. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij als nodig oordeelt.
Artikel 24. Alle beslissingen op de vergadering van de raad van bestuur worden als college genomen bij
gewone meerderheid der stemmen.
Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

TITEL 5. – Algemene vergadering
Artikel 25. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de
voorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 26. De algemene vergadering is wettelijk bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming van
de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun
bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de
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vereniging, de uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een
sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 27. De algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen, ofwel telkens het doel
van de vereniging dit vereist. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van
bestuur of wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden het vraagt.
Artikel 28. De bijeenroeping gebeurt per gewoon schrijven of E-mail, ten minste veertien dagen vóór de
vergadering, met vermelding van de agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste een vijfde
van de effectieve leden wordt op de agenda gebracht.
Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet worden behandeld.
Artikel 29. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen, tenzij de wet het anders vermeldt.
Elk effectief lid kan zich door middel van schriftelijke volmacht door een ander effectief lid laten
vertegenwoordigen. Elk effectief lid kan echter over niet meer dan twee stemmen beschikken; de
stem uit eigen naam en die van de volmachtgever.
Artikel 30. De leden en belangwekkende derden kunnen steeds inzage krijgen in de notulen via de voorzitter
of de secretaris.

TITEL 6. – Begroting en rekeningen
Artikel 31. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan
de algemene vergadering.

TITEL 7. – Ontbinding en vereffening
Artikel 32. Bij gerechtelijke of vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de raad van bestuur twee
vereffenaars aanwijzen. Vrijwillige ontbinding gebeurt door de algemene vergadering.
Artikel 33. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de eventuele schulden,
overgedragen aan een vereniging met gelijkaardig doel aangeduid door de algemene vergadering.

Aldus opgemaakt in 2 originelen te Oostende, 29 februari 2018

De voorzitter,

De secretaris,

