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COÖRDINATIE   STATUTEN 
 
 
 
De algemene vergadering van 1 december 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen 
inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen. De nieuwe 
gecoördineerde statutenversie is als volgt: 
 
 

TITEL I 
NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR 

Art.1.  
De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam “Supportersfederatie Club Brugge K.V.” 
 
Art. 2.  
De v.z.w. heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres : Olympialaan 72 te 8200 Brugge, gelegen in het 
gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen. 
 
Art. 3.  
De v.z.w. heeft als doel : 
- Het aanhalen van de vriendschaps- en samenhorigheidsbanden tussen de    verschillende supportersclubs. 
- Het bindmiddel zijn tussen de raad van bestuur van Club Brugge en de supportersclubs. 
- De supporters verdedigen en bijstaan voor het inrichten van activiteiten en bundelen tot één sterk “Blauw en Zwart” 
geheel. 
- Club Brugge in alle omstandigheden steunen en het imago bewaren. 
 
Art. 4.  
De v.z.w. mag alle (types) rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het 
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder tijds of frequentielimiet. Zij 
mag tevens hiertoe alle roerende goederen of onroerende goederen 
verwerven, behouden van de hand doen in welke vorm dan ook eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik 
te bede, bruikleen, bezit…) 
De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van 
deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat. 
 

TITEL II LEDEN 
Art 5.  
De vereniging telt werkelijke en toegetreden leden. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene 
vergadering. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de werkelijke leden. 

 
Art. 6.  
Het aantal werkelijke leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan zes bedragen. Alleen de werkelijke leden 
bezitten het lidmaatschap in de zin van de Wet : zij hebben aanwezigheids- en stemrecht op de algemene 
vergadering. 

Tot de vereniging kan als werkelijk lid toetreden een supportersclub met minimum 5 bestuurders waaronder een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en met minstens 75 actieve aangesloten leden die ingelezen zijn met hun 
ID. Enkel supportersclubs die rechtspersoonlijkheid hebben (vzw’s) kunnen werkelijk lid worden. Supportersclubs 
die geen rechtspersoonlijkheid hebben maar aan de vermelde voorwaarden voldoen kunnen 1 persoon afvaardigen 
die ten persoonlijke titel werkelijk lid is. 

 
Art. 7. 
Het verzoek om toelating van een kandidaat lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. De raad 
van bestuur beslist autonoom over de aanvaarding. De werkelijke leden worden aanvaard voor een bepaalde duur 
van 1 jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar. Indien een werkelijk lid om welke reden 
dan ook vervangen wordt, dan loopt het lidmaatschap van deze vervanger slechts voor de resterende duur van het 
lidmaatschap. Bij wijze van overgangsmaatregel loopt het huidig lidmaatschap tot 30 juni 2018. 

 
 
 



Art. 8.  
De jaarlijkse bijdrage per lid wordt door de raad van bestuur vastgesteld. Het verschuldigde lidgeld bedraagt 
maximaal 250 €. 
 
Art. 9.  
Een supportersclub is erkend door zijn nummer en naam bij de vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. en zal 
altijd de reglementen volgen van deze vzw. De vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. heeft een 
samenwerkingsakkoord met Club Brugge i.v.m. de tickets op de uitwedstrijden. De supportersclubs moeten de 
ticketverdeling volgen van de vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. De supportersclub blijft in de gemeente 
waar hij ontstaan is en zal onmiddellijk aan de secretaris van de raad van bestuur van de vzw melding maken van 
een wijziging van horecazaak (lokaal) en wijziging bestuur. 

Een nieuwe supportersclub zal een borgsom van 375 euro betalen op de administratieve rekening van de vzw 
Supportersfederatie Club Brugge K.V. en zal hiervoor een document ondertekenen. Bij stopzetting van de 
supportersclub krijgt de supportersclub de borgsom terugbetaald op vertoon van het ondertekende document. Een 
supportersclub krijgt een busbord met hun clubnummer erop vermeld. Bij stopzetting van de supportersclub moet 
het busbord terug gegeven worden aan de vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. 

Een supportersclub die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet zal door de raad van bestuur van de vzw 
Supportersfederatie Club Brugge K.V. de erkenning ontnomen worden.  

Verdere details betreffende de erkenning als supportersclub kunnen geregeld worden in een huishoudelijk 
reglement van de vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. 

Art. 10.  
Het lidmaatschap van de werkelijke leden is geldig voor een bepaalde duur van 1 jaar en moet ieder jaar vernieuwd 
worden door de raad van bestuur. 

 
 

TITEL III 
ALGEMENE VERGADERING 

Art. 11. 
Een werkelijk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad 
van bestuur ter kennis worden gebracht. Een werkelijk lid kan te allen tijde uitgesloten worden door de algemene 
vergadering met 2/3 meerderheid. 
 
Art. 12.  
De bijeenroeping van de Algemene Vergadering wordt geregeld als volgt : 
- de oproeping gebeurt na beslissing door de raad van bestuur door middel van een brief of door middel van e-mail, 
minstens 15 dagen voor de vergadering plaatsvindt; 
- de oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering 
Afwijken van de agenda kan behoudens anders bepaald door de vzw-wet. 

 
Art. 13.  
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige leden, behoudens strengere bepalingen in de vzw-wet of de statuten. Bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid van zijn aangestelde vervanger, doorslaggevend. Deze laat als dan 
het belang van de vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. doorwegen. 

 
Art. 14.  
Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor de volgende zaken : 
- goedkeuring van de statuten en goedkeuring van welke wijziging van de statuten dan ook; 
(her)benoeming van de bestuurders, vaststelling van de (ev.) vergoeding van de bestuurders, 
kwijting van de bestuurders en instellen van een vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer en het 
afzetten van de bestuurders; 
- goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting ; 
- goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar aanleiding 
van de vereffening in het kader van de ontbinding, beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaars 
bij een vrijwillige ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding, 
- beslissing tot uitsluiting van een werkelijk lid. 
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging 
wordt toegekend, 
- de kwijting aan de commissarissen, 
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 
- alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende 
bevoegdheden. 
 



Art. 15. 
De bekendmaking van de beslissingen van de algemene vergadering wordt geregeld als volgt : 

- Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt 
- De beslissingen worden kenbaar gemaakt aan alle werkelijke leden binnen de 2 weken na de algemene 

vergadering 
- Het verslag kan na afspraak op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden 

ingezien. 

 
Art. 16.  
De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen. De algemene vergadering vindt plaats binnen 
de zes maand na afsluiting van het boekjaar. 

 
 

TITEL IV 
RAAD VAN BESTUUR, ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN 

VERTEGENWOORDIGING 
 
 
Art. 17.  
De raad van bestuur bestaat uit minstens 5 bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering voor 
een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Tussentijds benoemde bestuurders worden benoemd voor de rest van de 
duur van het mandaat. 

 
Art. 18.  
Om zich kandidaat te stellen voor een mandaat als bestuurder dient men volgende voorwaarden te vervullen : 

- Minstens een bestuursfunctie in een volgens art. 9 van deze statuten erkende supportersclub uitoefenen 
en ten minste 3 jaar in functie zijn. Per erkende supportersclub kan slechts 1 persoon een mandaat als 
bestuurder in de vzw Supportersfederatie Club Brugge K.V. uitoefenen. 

- Kandidaat-bestuurders moeten hun kandidatuur stellen bij de raad van bestuur minstens 28 dagen voor 
de jaarlijkse algemene vergadering. 

Bij tegenstrijdig belang, bv. als er een beslissing moet genomen worden betreffende de eigen supportersclub, moet 
de bestuurder de zitting verlaten en zich onthouden van de stemming. 

 
Art. 19.  
Het mandaat van bestuurder eindigt : 

- Bij het niet meer voldoen van de voorwaarden voor het invullen van het mandaat 
- Bij overlijden 
- Bij afzetting door de algemene vergadering die hierover kan beslissen mits de helft van de bestuurders 

aanwezig is en met 2/3 meerderheid van de aanwezigen 
- Bij het verstrijken van de duur van het mandaat 
- Bij vrijwillig ontslag 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag wenst te nemen moet dit per aangetekend schrijven bekendmaken aan de raad 
van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het 
statutaire minimum is gedaald.  

Bij ontslag van een bestuurder moet deze alle bezittingen van de vzw onmiddellijk afgeven aan de andere 
bestuurders. 

 
Art. 20.  
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw Hij is bevoegd voor alle handelingen zonder 
uitzondering, van bestuur en beschikking, ook voor het vervreemden, zelf om niet, en van het hypothekeren, van 
het lenen en uitlenen, zonder limiet op de termijn, van roerende en onroerende goederen; hij is bevoegd voor alle 
handels-, verzekerings- en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van hypotheken. Hij vertegenwoordigt de v.z.w  
in alle gerechtelijke en buitengerechtelijk akten en handelingen ; hij kan optreden in alle rechtsgedingen tegen of 
door de vzw gevoerd. De raad van bestuur  verbindt geldig de vereniging in alle types contracten die er mogelijk 
zijn.  
De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheid binnen de vzw voor alles wat niet is geregeld, behalve voor 
wat expliciet door de Wet aan de Algemene Vergadering is gegeven én voorbehouden en voor alles wat door deze 
statuten expliciet aan een ander orgaan is gegeven én niet aan de Algemene Vergadering door de Wet is 
voorbehouden. 



 
Art. 21.  

De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en elke 
functie die nodig is voor de goede werking van de vzw benoemen. De raad van bestuur beslist zelf over de taken 
en taakverdeling binnen de raad van bestuur. 

 
Art. 22.  
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst 
nemen van aangetekende zendingen). 
 
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit 
of van enige machtiging. 
 
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.  
 
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, 
die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.  
 
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden  
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur 
b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die 

hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent 
door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis 
gebracht worden van de betrokkene.  

 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging 
in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris, die alleen kunnen handelen, 
of door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders. 
 
Art. 23.  
De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt per 
brief of per e-mail minstens 15 dagen vooraf. 
 
Art. 24.  
De raad van bestuur beslist geldig indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is.  Behoudens 
andersluidende bepalingen in deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de 
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 
Art. 25.  
Van elke raad van bestuur wordt door de secretaris een verslag opgemaakt dat opgenomen wordt in de notulen en 
binnen de 7 dagen verzonden wordt aan alle bestuurders. 
 
Art. 26.  
De vzw voert een boekhouding volgens de bepalingen in de vzw-wet. 

Art. 27.  
De raad van bestuur legt jaarlijks de opgestelde rekeningen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en 
dit binnen de 6 maand na afsluiting van het boekjaar. 

Art. 28.  
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement 
behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. 

 
 

TITEL V 
LOOPTIJDEN, PERIODES EN EINDE VAN DE V.Z.W. 

 
Art. 29.  
De v.z.w. is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Art. 30.  
Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december. 
 
Art. 31.  
De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door beslissing van de algemene 
vergadering of door een gerechtelijke beslissing. 



In geval van ontbinding worden door de algemene vergadering of door de rechtbank een vereffenaar aangesteld. 
De activa van de v.z.w. zullen overgedragen worden aan het jeugdcomité van Club Brugge. 
 
Art. 32.  
Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten is de Wet 
van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen en de gebruiken inzake 
verenigingen van toepassing. 
 
 
 

Aldus aangenomen op de algemene vergadering van 1 december 2017,  

Te Sint-Andries Brugge, 

 
 
 
 
 
Cappaert Nico     
Voorzitter     
 


