Statuten K.B.K.F.
Goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering K.B.K.F. van 08-11-2018 te Mechelen
Art. 1.

Naam
De vereniging werd opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt
als volledige benaming in het Nederlands : ‘Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie vzw’,
afgekort ‘K.B.K.F.’, en in het Frans : ‘Fédération Royale Belge de Patinage Artistique asbl’,
afgekort ‘F.R.B.P.A.’, hierna genoemd de Federatie.

Art. 2.

Zetel
De maatschappelijke zetel van de Federatie is gevestigd 3071 Kortenberg, Zavelstraat 8, en
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Art. 3.

Doel
De Federatie heeft als doel in België de leiding te nemen en de uitbreiding te bevorderen van de
kunstschaatssport in al haar disciplines, en alle activiteiten die ermee verband houden.
Voor zover het de Belgische kunstschaatsbelangen betreft neemt zij de leiding en/of patroneert
zij de testen, wedstrijden, kampioenschappen, voorstellingen en internationale ontmoetingen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin
ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst
hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Art. 4.

Duur
De Federatie is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.

Art. 5.

Vleugels
Binnen de Federatie als koepelvereniging zijn er vleugels of regionale bonden actief die een
autonoom beleid voeren. Zij hebben hun eigen activiteiten, hun eigen boekhouding, hun eigen
financiën, hun eigen regels voor zover deze niet strijdig zijn met deze van de Federatie.
De regionale bonden respecteren de statuten en reglementen van de Federatie.
Clubs met hun maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest worden ingedeeld bij de Vlaamse
regionale vleugel, de ‘Vlaamse kunstschaatsen Bond’, afgekort ‘V.K.S.B.’. Clubs met hun
maatschappelijke zetel in het Waals Gewest worden ingedeeld bij de Waalse regionale vleugel,
de ‘Fédération Francophone de Patinage Artistique’, afgekort ‘F.F.P.A.’. Clubs met hun
maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de keuze om aan te sluiten
bij ofwel de V.K.S.B. of de F.F.P.A..

Art. 6.

Leden
De Federatie telt effectieve leden en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van stemrechten, is evenwel voorbehouden aan de effectieve leden.
Effectieve leden zijn alle Belgische clubs die conform artikel 7 van deze statuten als effectief lid
erkend werden. Alle effectieve leden moeten verenigingen zonder winstoogmerk zijn volgens de
Wet betreffende de vzw’s van 27 juni 1921, die tot doel hebben het kunstschaatsen op
recreatieve en/of competitieve wijze te beoefenen. Het aantal effectieve leden is onbeperkt
maar mag niet minder dan drie bedragen.
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Toegetreden leden zijn de leden van de erkende clubs. Zij zijn enkel aangesloten om deel te
kunnen nemen aan de activiteiten van de Federatie en de regionale bonden en kunnen slechts bij
één erkende club zijn aangesloten. Hun rechten en plichten zijn beschreven in het ‘Reglement
van Inwendige Orde’, afgekort ‘R.I.O.’.
De Raad van Bestuur kan verder ook andere personen als officials, ereleden, steunende leden
of adviserende leden toelaten tot de Federatie. Zij worden beschouwd als toegetreden leden.
Art. 7.

Erkenning
Een club wordt erkend en als effectief lid van de Federatie aanvaard door de Algemene
Vergadering. Daartoe dient de club een schriftelijke aanvraag tot erkenning te richten tot de
secretaris-generaal van de Federatie, per gewoon schrijven of per e-mail. De Raad van Bestuur
gaat vervolgens na of de voorwaarden voor erkenning van de club zijn vervuld.
Indien de voorwaarden zijn vervuld wordt de club op de eerstvolgende Algemene Vergadering
voorgesteld als kandidaat-lid van de Federatie. Stemrechten gaan in vanaf de daaropvolgende
vergadering voor zover aan de voorwaarden tot stemrecht is voldaan.

Art. 8.

Representatie
Enkel de Federatie is erkend en aangesloten bij het ‘Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité’,
afgekort ‘B.O.I.C.’, alsmede bij de ‘International Skating Union’, afgekort ‘I.S.U.’. De Federatie
eerbiedigt de statuten en reglementen van deze beide instanties.

Art. 9.

Uittreding en uitsluiting van een lid
Elk lid kan uit de Federatie treden, mits het drie maanden voor het einde van het burgerlijk jaar
de secretaris-generaal van de Federatie hiervan schriftelijk in kennis stelt, per brief of per e-mail.
Het ontslag wordt effectief vanaf 31 december van ditzelfde jaar.
Het lidmaatschap neemt ambtshalve een einde bij het verklaren van kennelijk onvermogen, bij
het onder curatele stellen, ingeval van ontzetting uit zijn rechten van fysische personen en bij de
in vereffening stelling van de rechtspersoon.

.

Enkel de Algemene Vergadering kan een lid uitsluiten. Om een lid uit te sluiten is een
aanwezigheid of vertegenwoordiging vereist van drie vierde van de stemgerechtigde leden, en
een drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden.
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de Federatie, en kunnen derhalve ook geen enkel recht laten gelden op het maatschappelijk
bezit van de Federatie.

Art. 10.

Bijdragen
Voor de goede werking van de Federatie betalen de regionale bonden, als koepels van de
erkende clubs, bij de start van elk seizoen een bijdrage aan de Federatie. Dit bedrag wordt
jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.
Telkens dit nodig blijkt, kunnen door de Raad van Bestuur bijkomende bedragen worden
opgevraagd bij de regionale bonden. De Raad van Bestuur motiveert de bijkomende bedragen.
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Art. 11.

Raad van Bestuur
De Federatie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van in totaal acht personen.
De bestuursleden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Enkel meerderjarige natuurlijke personen die lid zijn van, en voorgedragen worden door een
erkende club, kunnen bestuurslid worden van de Federatie.
Er worden volgens het pariteitsbeginsel per regionale vleugel vier bestuursmandaten
voorbehouden.
De voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester bekleden bij voorkeur niet hetzelfde
ambt binnen de regionale bonden.

Art. 12.

Raad van Bestuur : verkiezing
De Raad van Bestuur wordt om de vier jaar verkozen, telkens op de statutaire Algemene
Vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen, en benoemd door de Algemene
Vergadering.
Kandidaat-bestuurders worden verkozen met een absolute meerderheid van alle
stemgerechtigde leden, afwezigen, blanco stemmen en onthoudingen inbegrepen.
Kandidaat-bestuurders zijn als lid aangesloten in een erkende club. Zij hebben minimum twee
jaar ervaring als bestuurslid in een club of een gelijkwaardige ervaring. Zij dienen het Belgisch
grondgebied te bewonen. De bestuurders mogen geen wettelijke of feitelijke verwantschap met
elkaar hebben tot in de tweede graad. Er kunnen geen twee bestuurders zetelen die door
dezelfde club werden voorgedragen.
Een club mag evenwel meerdere kandidaten voordragen. Indien in dit geval meer dan één
kandidaat het benodigde aantal stemmen behaalt, is enkel de kandidaat met het hoogst aantal
stemmen verkozen.
Indien er binnen een regionale bond meer kandidaten dan het maximale aantal van vier
bestuursleden het benodigde aantal stemmen behalen, zijn de kandidaten verkozen met het
hoogst aantal stemmen, mits bovenstaande beperking van één bestuurslid per club.
Bij een gelijk aantal stemmen, wordt een nieuwe stemronde gehouden met betrekking tot de
betrokken kandidaten.

Art. 13.

Duur van het mandaat
Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur duurt in principe vier jaar. Het eindigt echter
onder meer bij vrijwillig ontslag, bij afzetting, of bij beëindiging van het lidmaatschap bij de club
die hem/haar had voorgedragen. In dit laatste geval wordt het bestuurslid als ontslagnemend
beschouwd.
Bij een transfer kan de nieuwe club het ontslagnemend bestuurslid opnieuw voordragen als
kandidaat op de eerstvolgende of speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering indien
er nog geen bestuurder zetelt die door deze club werd voorgedragen.
Elk bestuurslid kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen. Het ontslag dient schriftelijk te worden
overgemaakt aan de Raad van Bestuur, per brief of per e-mail.
De leden van de Raad van Bestuur zijn verder te allen tijde afzetbaar door de Algemene
Vergadering. De motie moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld
worden.
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Indien een bestuurslid tijdens het mandaat wordt vervangen, geldt de benoeming van de
vervanger slechts voor de resterende periode van het betreffende mandaat.
Art. 14.

Overlijden, ontslag of niet-herverkiezing
Indien door overlijden, ontslag of niet-herverkiezing niet alle mandaten zijn ingevuld, blijven de
overige bestuursleden een Raad van Bestuur uitmaken met dezelfde bevoegdheden als de
voltallige raad. De betrokken club en regionale vleugel nemen de nodige initiatieven om binnen
de kortst mogelijke termijn een vervanger voor te dragen die het vertrouwen geniet van de
Algemene Vergadering.

Art. 15.

Taken
De Raad van Bestuur verdeelt de functies binnen zijn eigen rangen.
Minimaal moeten de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester toegewezen worden.
Andere functies zijn optioneel maar kunnen in functie van de noden specifiek toegewezen
worden.

Art. 16.

De Raad van Bestuur heeft de algemene leiding van de Federatie, roept de Algemene
Vergadering samen bij monde van de voorzitter of de secretaris-generaal namens de Raad van
Bestuur, zorgt voor de nodige sponsoring, controleert de Federatie en voert het financiële beheer
binnen het kader bepaald door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de aanwerving, het ontslag en de verloning van de
personeelsleden. Zij is verder bevoegd voor alle zaken die krachtens de wet niet zijn
voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is bevoegd om de Federatie te vertegenwoordigen in rechte, als eiser of als
verweerder.

Art. 17.

De Raad van Bestuur wordt opgeroepen door de voorzitter of door de persoon die hiertoe
opdracht ontving. Zij vergadert minimum vier maal per jaar.
De Raad van Bestuur wordt ook in vergadering bijeengeroepen wanneer twee bestuurders of
minstens drie leden van de Federatie hierom verzoeken en dit binnen de veertien dagen na het
verzoek.
De uitnodiging geschiedt per gewoon schrijven of per email, minimum acht dagen vóór de
vergadering en dient dag, plaats en uur te vermelden.

Art. 18.

Geldige beslissingen
De Raad van Bestuur handelt als een college, en kan slechts geldig beslissen als minstens de helft
van de bestuurders aanwezig is. Stemmen bij volmacht wordt niet aanvaard.
Bij het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus. Indien dit niet mogelijk is wordt
overgegaan tot stemming.
Geldige beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de door de aanwezige
bestuurders uitgebrachte stemmen en zijn bindend voor alle leden, aanwezig of niet. Voor de
berekening van de meerderheden worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in
rekening genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, waarbij
de voorzitter de beslissing motiveert en deze motivering wordt in de notulen opgenomen.
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Art. 19.

Notulen en publicatie
De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen,
welke ten laatste binnen de veertien dagen na de vergadering aan alle bestuurders worden
overgemaakt. De notulen worden ondertekend door alle op de betreffende vergadering
aanwezige bestuurders na de goedkeuring ervan op de volgende vergadering.
De beslissingen die hun weerslag hebben op de leden en toegetreden leden worden daarna via
'communications' aan de clubs betekend per gewoon schrijven, per e-mail, en/of gepubliceerd op
de daartoe voorziene officiële webpagina.

Art. 20.

Overdragen van bevoegdheden
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid, geheel of gedeeltelijk of voor bepaalde taken, aan
één der leden van de Raad van Bestuur, aan een ander lid van de vereniging en zelfs aan derden
overdragen. De Raad van Bestuur blijft evenwel verantwoordelijk.

Art. 21.

Raden, comités en commissies
De Raad van Bestuur kan tevens, voor de goede werking van de Federatie, alle nodige raden,
comités en commissies oprichten. Bevoegdheden, werking en samenstelling hiervan worden
beschreven in het R.I.O..

Art. 22.

Vertegenwoordiging
De voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde, vertegenwoordigt de vereniging in
haar betrekkingen met al de machten en organismen, openbare en andere.
De akten van dagelijks bestuur zijn geldig volbracht of ondertekend door de voorzitter of door de
persoon welke werd aangeduid door de Raad van Bestuur.
De akten die verplichtingen voor de vereniging bevatten, andere dan deze van het dagelijks
bestuur of die uitgaan van bijzondere mandatarissen, worden gezamenlijk ondertekend door de
voorzitter en de ondervoorzitter of door twee bestuursleden. Deze zijn tegenover derden geen
verantwoording verschuldigd.

Art. 23.

Aansprakelijkheid
Door de leden van de Raad van Bestuur worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan
betreffende de verbintenissen van de Federatie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het
vervullen van de hun opgegeven opdracht.

Art. 24.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle leden. Haar beslissingen binden al de leden, ook
als zij tegenstemden, of niet.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris namens de
Raad van Bestuur, welke ook de vergadering voorzit, telkens als het doel of het belang van de
vereniging het vereist.
De Algemene Vergadering vergadert minstens één maal per jaar en dit binnen de zes maanden
na afsluiting van het boekjaar, om zich van haar statutaire en wettelijke verplichtingen te kwijten.
De bijeenroepingen geschieden per gewoon schrijven of per e-mail, minimum acht dagen vóór de
vergadering, met vermelding van dag, plaats, uur en agenda van de vergadering.
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Art. 25.

Agenda
De agenda van de Algemene Vergadering wordt samengesteld door de Raad van Bestuur van de
Federatie. Deze agenda bevat ook alle agendapunten die door één twintigste van de leden
minstens tien dagen voor de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur werden
overgemaakt. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld
worden.

Art. 26.

Afvaardiging
Elke club lid van de Federatie mag maximum drie afgevaardigden zenden naar de Algemene
Vergadering. De namen van deze afgevaardigden worden per gewoon schrijven of per e-mail
medegedeeld aan de secretaris van de vereniging, ten laatste acht dagen vóór de vergadering.
Het niet-naleven van deze bepaling kan het intrekken van het stemrecht tot gevolg hebben.

Art. 27.

Stemrecht
Zijn stemgerechtigd : alle erkende clubs die op 31 januari van het jaar minstens 25 leden hebben
aangesloten bij de Federatie, waarvan minimaal 5 meerderjarigen. Elke stemgerechtigde club
heeft één stem.
De naam van de afgevaardigde die zal stemmen namens zijn club, wordt uiterlijk bij het begin van
de vergadering medegedeeld aan de secretaris-generaal van de Federatie.

Art. 28.

Volmacht
Elke club kan maximum één andere club bij volmacht vertegenwoordigen op de Algemene
Vergadering. De geschreven volmacht dient uiterlijk bij het begin van de Algemene Vergadering
bezorgd te worden aan de secretaris-generaal van de Federatie.

Art. 29.

Bijzondere Algemene Vergaderingen
Bijzondere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen indien minstens één vijfde van de
leden hierom schriftelijk verzoeken en dit binnen de eenentwintig dagen na het verzoek tot
bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit
verzoek. De agenda bevat minstens alle agendapunten die door één twintigste van de leden in
het verzoek werden vermeld. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval
behandeld worden.

Art. 30.

Stemmingen en meerderheden
Behoudens in die gevallen waar door de wet of de statuten bijzondere meerderheden vereist
zijn, worden geldige beslissingen genomen indien een absolute meerderheid van alle
stemgerechtigde leden, afwezigen, blanco stemmen en onthoudingen inbegrepen, de motie
steunt.
Op aanvraag van één lid wordt een beslissing genomen per geheime stemming.
Voor stemmingen welke een persoon aangaan wordt altijd de geheime stemming toegepast.

Art. 31.

Notulen
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris-generaal van de vergadering en bewaard bij de secretaris-generaal van de Federatie.
De secretaris-generaal maakt een afschrift ervan over aan de secretariaten van de leden binnen
de maand na de Algemene Vergadering.
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Art. 32.

Reglement van Inwendige Orde
Binnen de zes maanden na de goedkeuring van de statuten maakt de Raad van Bestuur van de
Federatie een reglement van inwendige orde op, dat na betekening per gewoon schrijven, per
e-mail, en/of publicatie op de daartoe voorziene officiële webpagina bindend is voor iedereen.
Dit reglement bevat onder meer de verhoudingen tussen de Federatie en de regionale bonden,
de verhoudingen met de verschillende overheden, de werking van de verenigingen zelf op zuiver
schaatstechnisch gebied, de werking van de verschillende raden, comités en commissies, de
boekhouding, de jaarlijkse bijdragen en verzekeringen, de formaliteiten voor erkenning als
effectief lid, de rechten en de plichten van de leden, de formaliteiten voor inschrijvingen van
testen en wedstrijden, de sancties en dergelijke meer.

Art. 33.

Inkomsten
De Federatie mag giften aanvaarden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.
De giften moeten worden aangewend om de kosten van de Federatie en de verschillende
uitgaven te dekken nodig voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Art. 34.

Rekeningen en toezicht
Het maatschappelijk jaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december, datum waarop de
rekeningen worden afgesloten.
Het toezicht op de rekeningen wordt uitgeoefend door een erkende bedrijfsrevisor en/of twee
rekeningtoezichters. De keuze van de bedrijfsrevisor en/of de rekeningtoezichters zal elk jaar
door de Algemene Vergadering bepaald worden.
De rekeningen worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd, vergezeld van
een verslag over de werking van de Federatie en van de begroting voor het volgend dienstjaar.

Art. 35.

Statutenwijzigingen
Enkel de Algemene Vergadering kan tot een statutenwijziging besluiten indien twee derden van
de stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
bovendien een twee derde meerderheid van de aanwezige stemmen de statutenwijziging steunt.
Het voorstel tot statutenwijziging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering
vermeld worden en ook de voorgenomen wijzigingen moeten in de oproeping uitdrukkelijk
worden vermeld.
Zijn geen twee derden van de stemgerechtigde leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd, dan kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die
geldig beraadslaagt ongeacht het getal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits een twee
derde meerderheid van de aanwezige stemmen de statutenwijziging steunt. Deze tweede
vergadering kan slechts worden gehouden ten vroegste zestien kalenderdagen na de eerste.

Art. 36.

Ontbinding en vereffening
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan enkel de
Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien twee derden van de stemgerechtigde
leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een vier
vijfde meerderheid van de stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de
Algemene Vergadering vermeld worden.
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Zijn geen twee derden van de stemgerechtigde leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd, dan kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die
geldig beraadslaagt ongeacht het getal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits een vier
vijfde meerderheid van de aanwezige stemmen wordt akkoord gevonden om de vereniging
vrijwillig te ontbinden. Deze tweede vergadering kan slechts worden gehouden ten vroegste
zestien kalenderdagen na de eerste.
Art. 37.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.

Art. 38.

De activa zullen, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan één of meerdere
sport- of ontspanningsverenigingen aangeduid door de Algemene Vergadering.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig
dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van
de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Art. 39.

Diverse bepalingen
Inzake alle gevallen die niet uitdrukkelijk in deze statuten werden voorzien, gelden de Wet
betreffende de vzw’s van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere
wetswijzigingen, en het Reglement van Inwendige Orde van de Federatie.
Deze statuten bestaan in het Nederlands en in het Frans. In geval van interpretatie tussen de
Nederlandstalige en de Franstalige versie, zal de originele versie, zijnde de Nederlandstalige
versie, voorrang hebben.
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