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Naam:
Rechtsvorm:
Afkorting:
Zetel:
Ondernemingsnummer:

Nederlandstalig Scrabbleverbond
Vereniging zonder winstoogmerk
NTSV vzw
Holdestraat 42, 8700 Tielt
0446472984

De vereniging is opgericht op 13 februari 1992. Ten gevolge van de invoering van de Wet
op de vzw op 2 mei 2002 zijn de Statuten integraal gewijzigd en vastgesteld op de
Algemene Vergadering van 11 september 2004. Daarna zijn op de Algemene Vergadering
van 10 februari 2007 en 8 maart 2008 en de Bijzondere Algemene Vergadering van 26
juli 2014 enige wijzigingen vastgesteld.

Titel I: Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Nederlandstalig Scrabbleverbond vereniging zonder
winstoogmerk", afgekort "NTSV vzw".
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8700 Tielt, Holdestraat 42 in het gerechtelijk
Nederlandstalig arrondissement West-Vlaanderen.
Artikel 3
§1. De vereniging stelt zich tot doel, als overkoepelend orgaan van de Nederlandstalige
scrabbleclubs, het op duplicate methode gespeelde scrabblespel als denksport en als
vrijetijdsbesteding te bevorderen en het gebruik van de Nederlandse taal als
exponent van onze cultuur, in haar totaliteit te propageren. Zij mag eveneens alle
activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
§2. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of eigendom
hebben, kopen of huren.
§3. De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de
inkomsten aangewend worden om haar maatschappelijk doel te realiseren.
Artikel 4
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment worden
ontbonden.

Titel II:

Leden

Artikel 5
De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden.
a) Effectieve leden
§1. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene
Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Het aantal effectieve leden
is onbeperkt, maar moet minstens vier bedragen.
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§2. Alleen natuurlijke personen, rechtspersonen of openbare besturen die worden
voorgedragen door een scrabbleclub kunnen als effectieve leden toetreden. Elke
scrabbleclub kan twee personen als effectief lid voordragen aan de Raad van
Bestuur. Zij richten daartoe een schriftelijke aanvraag aan de Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur stelt de voorgedragen personen voor aan de Algemene
Vergadering ter aanvaarding als effectief lid (zie § 7 van dit artikel).
§3. Elk effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen
van een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur. Een effectief lid dat nalaat
de gevraagde jaarlijkse bijdrage te betalen, nadat het per aangetekend schrijven in
gebreke is gesteld, wordt geacht ontslag te nemen.
Een uitsluiting van een effectief lid kan alleen uitgesproken worden door de
Algemene Vergadering, indien hiervoor een meerderheid van 2/3 van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden bestaat. Tegen deze beslissing is geen
beroep mogelijk.
§4. Effectieve leden die ontslag nemen of worden uitgesloten, hebben geen aanspraak op
het vermogen van de vereniging. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen
terugvorderen. Ze mogen geen opgave of verantwoording van de rekeningen, noch
het leggen van de zegels of een inventaris vragen.
§5. De maximumbijdrage van de effectieve leden is vastgesteld op € 500 per jaar.
§6. Alleen effectieve leden kunnen zetelen in de Algemene Vergadering en komen in
aanmerking voor een mandaat in de Raad van Bestuur. Voor het overige gelden voor
de effectieve leden dezelfde rechten en plichten als voor de toegetreden leden.
§7. Indien in de loop van een seizoen, tussen de twee Algemene Vergaderingen in, een
effectief lid ontslag neemt of wordt ontslagen, wordt de vacature tussentijds niet
opgevuld. Direct voorafgaand aan de eerstvolgende Algemene Vergadering worden
de nieuwe leden voorgesteld voor aanvaarding als effectief lid. Zij bezitten direct na
aanvaarding stemrecht op deze vergadering.
b) Toegetreden leden
§1. De Raad van Bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden ook andere
personen als aangesloten leden tot de vereniging toelaten. Deze toegetreden leden
maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
§2. De toegetreden leden zijn tegelijk ook lid van één van de scrabbleclubs die
functioneren onder de koepel van het NTSV vzw. De Raad van Bestuur stelt het
bedrag van het jaarlijks lidgeld van de toegetreden leden vast. De toegetreden leden
hebben na betaling recht op deelname aan de interclubwedstrijden uit het NTSVcircuit, aan club- en individuele kampioenschappen en kunnen worden opgenomen in
de NTSV-scrabbleranking. Toegetreden leden ontvangen bovendien ledenpublicaties,
worden op de hoogte gehouden van wijzigingen in reglementen en taalregels, en ze
kunnen genieten van een collectieve ongevallenverzekering.
§3. Een toegetreden lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de
Raad van Bestuur.
§4. Een toegetreden lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten of waarvan het
lidmaatschap van rechtswege eindigt heeft geen aanspraak op het bezit van de
vereniging en kan de betaalde bijdragen niet terugvorderen.
§5. Voor wijzigingen van rechten en verplichtingen van de toegetreden leden is hun
instemming niet vereist.
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Titel III:

Algemene Vergadering

Artikel 6
§1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden met een maximum
van twee afgevaardigden per scrabbleclub. De Algemene Vergadering wordt
voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door
de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
§2. Elk afgevaardigd effectief lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.
Een effectief lid kan zich bij volmacht door een ander effectief lid laten
vertegenwoordigen, krachtens een schriftelijke volmacht die de agenda van de
Algemene Vergadering vermeldt. Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid,
al dan niet lid van dezelfde scrabbleclub, vertegenwoordigen. Bij gelijkheid van
stemmen, is de stem van de voorzitter van de vereniging doorslaggevend.
Toegetreden leden kunnen incidenteel worden toegelaten op de Algemene
Vergadering mits hun aanwezigheid door de meerderheid van de aanwezige
effectieve leden wordt goedgekeurd; zij hebben op die vergadering geen stemrecht.
Artikel 7
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

het wijzigen van de statuten;
het wijzigen van het huishoudelijk reglement;
het benoemen en afzetten van de bestuurders;
het goedkeuren van de begroting en de rekeningen;
de kwijting van de bestuurders;
het uitsluiten van effectieve leden;
het uitsluiten van scrabbleclubs;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
nemen van alle andere beslissingen die door de wet of door de statuten aan de
Algemene Vergadering zijn toevertrouwd;
11. de benoeming en afzetting van eventuele commissarissen, alsook het bepalen van
hun eventuele bezoldiging en het verlenen van de kwijting.

Artikel 8
§1. De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar bij eenvoudige brief
samengeroepen worden. Daarbuiten wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen
door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks
vereist of indien 1/5 van de effectieve leden het vraagt en dit binnen een maand na
het indienen van het verzoek bij de Raad van Bestuur.
§2. Alle effectieve leden worden bij gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de
Algemene Vergadering en dit minimaal 30 dagen voor het tijdstip waarop de
Algemene Vergadering zal plaatsvinden. De uitnodiging vermeldt dag, plaats en uur.
§3. De oproeping bevat de agenda, die wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Elk
voorstel ondertekend door minimaal 1/20 van de effectieve leden en ingediend
uiterlijk 14 dagen na toezending van de agenda, wordt eveneens op de agenda
geplaatst.
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Artikel 9
§1. De Algemene Vergadering mag geen besluiten treffen buiten deze voorzien op de
agenda. Beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde effectieve leden.
§2. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging,
uitsluiting van effectieve leden of de ontbinding van de vereniging, worden de
bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002. Deze bijzondere bepalingen luiden als volgt:
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
agenda en wanneer ten minste 2/3 van de effectieve leden op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Wanneer de
wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van
4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die
geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de
meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen
vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Artikel 10
§1. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage
is van de effectieve leden en van belanghebbende derden, die hun inzagerecht
kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni
2003 vastgelegde modaliteiten.
§2. Effectieve leden hebben het recht om op de zetel van de vzw inzage te vragen van
de notulen van de Algemene Vergadering, alsook van het register der effectieve leden
en van alle boekhoudkundige stukken. De modaliteiten voor de aanvraag en wijze
van uitvoering worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Titel IV:

Raad van Bestuur

Artikel 11
§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie leden.
Het aantal bestuurders dient steeds kleiner te zijn dan het aantal effectieve leden. Zij
worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze
afzetbaar bij gewone meerderheid. Bestuurders moeten ten minste 18 jaar oud en
effectief lid zijn van de club waardoor ze worden voorgedragen. Iedere bestuurder
kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Ook als het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt, blijft de Raad
van Bestuur bevoegd. De Raad van Bestuur moet zo snel mogelijk (doch uiterlijk
binnen een half jaar) nadat het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie is
gedaald, een Algemene Vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien.
§2. De opdracht van de bestuurder eindigt van rechtswege door overlijden, vrijwillig
ontslag of afzetting door de Algemene Vergadering.
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§3. Indien door vrijwillig ontslag, overlijden, of afzetting het aantal bestuurders is
teruggevallen tot onder het wettelijk minimum van drie personen, blijven de
bestuurders in functie totdat volgens de regels in hun vervanging is voorzien.
§4. De bestuurders handelen als een college. Alles wat niet uitdrukkelijk, hetzij door de
wet, hetzij door de statuten, aan de Algemene Vergadering wordt voorbehouden, valt
onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.
§5. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van bestuurders worden bekendgemaakt
door neerlegging van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het
gerechtelijk arrondissement waarin de vereniging haar maatschappelijke zetel heeft.
Hierna worden ze binnen dertig dagen na neerlegging gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
§6. Naast de bestuurders kan de Raad van Bestuur zelf toegevoegde leden aanduiden op
basis van hun specifieke bekwaamheden of specialisaties. Deze toegevoegde leden
kunnen de vergaderingen van de Raad van Bestuur volgen, doch hebben geen
stemrecht.
Artikel 12
§1. De Raad van Bestuur verdeelt de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
en penningmeester. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zijn automatisch
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering.
§2. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of de secretaris. De
Raad van Bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en moet worden
samengeroepen wanneer 1/3 der bestuurders erom verzoekt.
§3. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid
door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige
bestuurders. De Raad van Bestuur kan slechts beslissen indien ten minste de helft
van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem
van degene die hem vervangt. Een bestuurder kan slechts één ander bestuurder
vertegenwoordigen krachtens een geschreven volmacht, die de agenda van de
vergadering bevat.
§4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
waarnemende voorzitter en secretaris, alsook door minimaal twee bestuurders. Deze
notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Effectieve leden
hebben het recht om op de zetel van de vzw inzage te vragen van notulen van de
Raad van Bestuur en van notulen van de vergaderingen van alle personen die een
mandaat hebben.
Artikel 13
§1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in
en buiten rechte. De vereniging wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan
van derden door de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter en secretaris en
twee andere bestuurders.
§2. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan
door de Raad van Bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. De bevoegdheden van bovengenoemde personen
worden precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het
mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de
Raad van Bestuur worden ingetrokken. Een mandataris kan vrijwillig ontslag nemen;
hiertoe wordt een schriftelijk verzoek ingediend bij de Raad van Bestuur. Effectieve
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leden hebben het recht om op de zetel van de vzw inzage te vragen van notulen van
de vergaderingen van personen die een mandaat hebben.
§3. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van de personen die de vereniging kunnen
vertegenwoordigen worden bekendgemaakt door neerlegging van de akte op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin
de vereniging haar maatschappelijke zetel heeft. Hierna worden ze gepubliceerd in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Titel V:

Begrotingen en Rekeningen

Artikel 14
§1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. De
boekhouding van de inkomsten en uitgaven dient nauwkeurig volgens de principes
van de vereenvoudigde boekhouding gevoerd te worden.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, ten laatste 6 maanden na afsluiting
van het boekjaar.
§2. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de Raad van Bestuur
verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de Algemene
Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij
afzonderlijke stemming.
§3. De jaarrekening wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Gent, afdeling Brugge.

Titel VI:

Ontbinding en Vereffening

Artikel 15
Ingeval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, onafgezien van de reden of het
ogenblik, wordt het netto vermogen, na aflossing van de schulden en van de lasten,
overgedragen aan een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige
vereniging.

Titel VII:

Huishoudelijk Reglement

Artikel 16
De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de
vereniging regelt en van toepassing is op alle effectieve en toegetreden leden. Het
huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden door de Raad van Bestuur aan de
Algemene Vergadering voorgelegd. De Algemene Vergadering beslist hierover met een
eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Titel VIII: Toezicht door een commissaris
Artikel 17
Zolang het NTSV vzw voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in
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artikel 17, § 5 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002
niet overschrijdt, is het NTSV vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.
Zodra het NTSV vzw de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te
geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering
onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van
bedrijfsrevisoren en voor een termijn van 2 jaar.

Titel IX:

Onvoorziene gevallen

Artikel 18
Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van
de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.

Samenstelling Raad van Bestuur per 10 maart 2018:
Voorzitter: Marc Stepman
Secretaris: Jan Wouters
Penningmeester: Martine Driegelinck
Bestuurslid: Chantal Naessens
Bestuurslid: Ronny Rutten
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