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Gecoördineerde statuten van de vzw “JKA Vlaanderen” 
 
 
 
TITEL I : NAAM – STICHTERS – ZETEL – DOEL – DUUR 
 
 
Artikel 1 : Op datum van 04/06/2004 wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht 
met als naam ‘JKA Vlaanderen’. 
 
Artikel 2 : Definities 

• ‘JKA’ is de afkorting van ‘Japan Karate Association’ en verwijst naar de karatebeoefening 
en -methodiek zoals geïnstrueerd door de JKA Nippon Karate Kyokaï gevestigd te Japan, 
met als hoofdzetel, in 2004, te 2-23-15 Koraku Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004. 

• JKA-club: elke karateclub in Vlaanderen of in het hoofdstedelijk gewest Brussel die zich 
schikt naar de technische richtlijnen van de vzw JKA Belgium Academy met 
ondernemingsnummer 464177167. 

• Zwarte gordel: elke natuurlijke persoon die een Dan-graad behaald heeft toegekend door 
JKA en die lid is van een JKA-club. 

• Clubhoofdlesgever: de zwarte gordel die door een JKA-club benoemd is als haar 
clubhoofdlesgever, met de beperking dat elke club er slechts één mag benoemen. 

• Absolute meerderheid: een meerderheid die bereikt is wanneer er in een stemprocedure de 
helft plus één voorstemmen zijn van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, en waarbij de onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden 
meegeteld bij de tegenstemmen om te bepalen of de vereiste helft plus één bereikt is. 

• WVV: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter uitvoering van de wet van 23 
maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. 

 
Artikel 3 : De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.  
Het bestuursorgaan kan de zetel te allen tijde verplaatsen in overeenstemming met de 
bepalingen van het WVV 

 
Artikel 4 : De vzw heeft tot belangloos doel bij te dragen tot het creëren, bestendigen en 
uitbouwen van het kwaliteitsniveau van de zwarte gordels, alsook de promotie en ontwikkeling 
van JKA karate in Vlaanderen. 
 
Artikel 5 : Ter verwezenlijking van dit belangloos doel heeft de vereniging onder meer de 
volgende activiteiten tot voorwerp: het geven van vorming en ondersteuning aan haar leden bij 
hun clubwerking, het organiseren en ondersteunen van Vlaamse, provinciale en club 
karatewedstrijden, het vormen van scheidsrechters, het deelnemen en meewerken aan en 
ondersteunen van provinciale, nationale en internationale JKA-activiteiten en het promoten van 
JKA karate in Vlaanderen. 
 
Artikel 6 : Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot, of verband houden met, de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van 
commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig worden 
bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Zij kan haar medewerking verlenen aan en 
belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare. 
 
Artikel 7 : De vzw wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden 
worden. 
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TITEL II : LIDMAATSCHAP 
 
 
Artikel 8 : De vzw telt naast leden ook toegetreden leden.  
 
Artikel 9 : Voor de leden geldt het volgende : 

▪ Het minimum aantal leden bedraagt vier. 
▪ De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 100 €. Het 

bestuursorgaan stelt de door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage vast. 
▪ Zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. 
▪ Zij hebben de rechten en de plichten zoals toegekend in de wet en aanvullend in deze 

statuten en in het intern reglement. 
 
Artikel 10 : Voor de toegetreden leden geldt het volgende :  

▪ De door de toegetreden leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 
100 €. Het bestuursorgaan stelt de door de toegetreden leden verschuldigde jaarlijkse 
bijdrage vast. 

▪ Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. 
▪ Zij hebben slechts de rechten en plichten hen toegekend door deze statuten. 

 
Artikel 11 : Als lid kan tot de vzw toetreden elke clubhoofdlesgever (zie definitie in artikel 2) die 
akkoord gaat met de statuten van de vereniging en die door het bestuursorgaan als zodanig 
wordt aanvaard.  
 
Artikel 12 : Als toegetreden lid kan tot de vzw toetreden elke zwarte gordel (zie definitie in 
artikel 2) die door het bestuursorgaan als zodanig wordt aanvaard.  
 
Artikel 13 : Wie lid of toegetreden lid wil worden dient zijn verzoek tot lidmaatschap schriftelijk 
te richten aan het bestuursorgaan. Dit schriftelijk verzoek kan gebeuren per brief, per e-mail of 
via een online-tool op de website van de vzw. 
 
Artikel 14 : Het bestuursorgaan kan op door haar te bepalen voorwaarden zowel leden als 
toegetreden leden tot de vzw aanvaarden. Deze voorwaarden worden vermeld in het intern 
reglement van de vzw.  
Het bestuursorgaan beslist vrij en autonoom over elk verzoek tot toetreding. Het 
bestuursorgaan behoudt zich het recht voor bepaalde verzoeken tot lidmaatschap te weigeren 
en dit zonder verplichting tot motivatie. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. 
 
Artikel 15 : De leden zijn gehouden tot betaling van de verschuldigde jaarlijkse bijdrage zoals 
vastgelegd door het bestuursorgaan.  
 
Artikel 16 : Elk lid of toegetreden lid kan te allen tijde, mits hij er kennis van geeft, uit de vzw 
treden, doch niet alvorens hij de opeisbaar geworden bijdragen of andere financiële 
verplichtingen heeft betaald/voldaan. Het ontslag dient schriftelijk of per e-mail gericht te 
worden aan het bestuursorgaan. Het ontslag gaat in één maand na kennisgave. 
 
Artikel 17 : Een lid of toegetreden lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaald 
wordt als ontslagnemend beschouwd.  
 
Artikel 18 : Als een lid of toegetreden lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw of 
tegen de richtlijnen van de vzw zoals vermeld in het intern reglement, kan het bestuursorgaan 
het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt 
over de beëindiging van het lidmaatschap. 
Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij minstens 
2/3e van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e meerderheid 
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van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is, waarbij onthoudingen noch in de teller 
noch in de noemer worden meegerekend. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven 
in de oproeping. Het desbetreffende lid heeft het recht gehoord te worden bij behandeling van 
dit agendapunt. 
 
Artikel 19 : Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt van rechtswege door 
overlijden, vrijwillig ontslag, uitsluiting, of het niet langer beantwoorden aan de voorwaarden tot 
lidmaatschap.  
 
Artikel 20 : Uittredende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers 
hebben geen deel in het vermogen van de vzw, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor 
gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 
 
Artikel 21 : De relatie tussen de vzw en haar leden wordt geregeld door het intern reglement. 
 
 
 
TITEL III : ALGEMENE VERGADERING 
 
 
Artikel 22 : De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en elk lid heeft één stem. 
Toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering. 
 
Artikel 23 : Ieder lid kan voor een algemene vergadering schriftelijk volmacht geven aan een 
ander lid of toegetreden lid, die het daarbij behorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat 
deze evenwel houder mag zijn van meer dan één volmacht. 
 
Artikel 24 : De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar worden toegekend 
door het WVV. 
 
Artikel 25 : De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in het eerste semester en 
tevens bij oproeping door het bestuursorgaan, of wanneer ten minste een vijfde van de 
werkelijke leden erom vraagt. 
 
Artikel 26 : De oproeping tot de algemene vergadering, gericht aan de leden en de 
bestuurders, gebeurt schriftelijk, per brief of e-mail, door het bestuursorgaan en minstens 
vijftien dagen op voorhand. De oproeping bevat de agenda, alsook dag, uur en plaats van de 
vergadering. 
De agenda slechts kan gewijzigd worden als elk lid aanwezig of vertegenwoordigd is en 
eenieder hiervan akkoord gaat met de wijziging. 
 
Artikel 27 : De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter, tenzij een eenvoudige 
meerderheid van de aanwezige leden een andere bestuurder zou verkiezen. 
 
Artikel 28 : De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.  
Besluiten worden genomen bij absolute meerderheid, behalve wanneer het WVV dit anders 
bepaalt.  
De vereiste meerderheden van aanwezigheden of stemmen voor wijziging van statuten, 
uitsluiting van een lid, of van het voorwerp of doel van de vereniging, alsook de voorwaarden 
voor het bijeenroepen van een eventuele tweede vergadering voor dezelfde voorstellen van 
wijziging worden bepaald door het WVV. Op vraag van minimum 5 aanwezige leden verloopt 
de stemming geheim.  
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Artikel 29 : De bekendmaking van de beslissingen van de algemene vergadering gebeurt per 
omzendbrief aan de leden, per brief of e-mail, of door publicatie op de website van de vzw. De 
beslissingen die betrekking hebben op derden zullen per brief ter kennis gebracht worden van 
de belanghebbende derden.  
Na ontvangst of publicatie hebben leden 14 dagen tijd om eventuele opmerkingen te melden 
aan het bestuursorgaan. Deze opmerkingen worden behandeld op de eerstvolgende 
bestuursvergadering en geven, indien nodig, aanleiding tot een toegevoegd erratum dat 
gemeld wordt aan de leden. 
 
 
 
TITEL IV : HET BESTUURSORGAAN 
 
 
Artikel 30 : De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan. Deze bestaat uit minstens drie 
en maximum 15 bestuurders. 
 
Artikel 31 : De bestuurders worden onder de leden en de toegetreden leden bij absolute 
meerderheid verkozen door de algemene vergadering. De procedure tot voordracht van 
kandidaat bestuurders wordt gedefinieerd in het intern reglement. Bestuurders zijn 
herbenoembaar en vervullen hun mandaat kosteloos. Mits voorlegging van de nodige 
verantwoordingstukken, kunnen gemaakte kosten vergoed worden. 
 
Artikel 32 : Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar als college. 
Alle bevoegdheden, met uitzondering van deze bevoegdheden die de wet of de statuten 
uitdrukkelijk toekennen aan de algemene vergadering of een ander orgaan van de vzw, 
worden toegekend aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan haar bevoegdheden 
geheel of gedeeltelijk delegeren zoals verder bepaald in deze statuten. 
 
Artikel 33 : Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. De 
geldende versie is deze gepubliceerd op de website van de vzw met als aanvangsdatum 1 
januari van het lopende jaar. 
 
Artikel 34 : Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende 
de verbintenissen van de vzw. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun 
gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur. 
Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de 
beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.  
Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal 
bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt 
opgenomen in de notulen. 
 
Artikel 35 : Verantwoording door het bestuursorgaan wordt ter kwijting afgelegd aan de 
algemene vergadering. Deze kwijting gebeurt met absolute meerderheid der aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen. 
 
Artikel 36 : De duur van het mandaat is vastgesteld op 4 jaar en is onbeperkt hernieuwbaar. 
Het vervalt automatisch bij overlijden, bij afloop van het mandaat, bij afzetting door de 
algemene vergadering die dit te allen tijde kan beslissen, bij ontslagneming en bij verlies van 
lidmaatschap.  
 
Artikel 37 : Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel: één of 
meerdere ondervoorzitters, een secretaris-generaal en een penningmeester. 
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Artikel 38 : Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter, of, bij ontstentenis, 
door twee bestuurders. 
 
Artikel 39 : Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten per video-conferentie of 
gelijkaardig communicatiemiddel. Voor zulke vergaderingen zijn de relevante bepalingen in titel 
IV van deze statuten van toepassing. 
Daarnaast kunnen besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle 
bestuurders genomen worden.  
 
Artikel 40 : Het bestuursorgaan treedt op als college.  
Het bestuursorgaan beslist geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig is of deelneemt. Alle 
bestuurders hebben binnen het bestuursorgaan gelijk stemrecht.   
Er wordt beslist bij absolute meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  
 
Artikel 41 : Een bestuurder kan door middel van een getekende volmacht zijn 
vertegenwoordiging op de vergadering van het bestuursorgaan delegeren aan een andere 
bestuurder, waarbij een bestuurder maximaal slechts één volmacht kan dragen.  
 
Artikel 42 : De stemming verloopt geheim op eenvoudig en mondeling verzoek van een 
bestuurder 
of wanneer over personen gestemd wordt. 
 
Artikel 43 : Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een 
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een 
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, wordt dit 
behandeld zoals voorgeschreven door het WVV. 
Beraadslaging over personen of situaties waarbij een bestuurder mogelijks een 
belangenconflict noteert door emotionele of relationele verwantschap moet door die bestuurder 
gemeld worden. Het bestuursorgaan kan hierbij beslissen tot toepassing van de procedure van 
vermogensrechtelijke aard waarnaar hiervoor wordt verwezen.  
 
Artikel 44 : De notulen van een bestuursvergadering worden binnen de 14 dagen na het 
plaatsvinden van de vergadering bezorgd aan de bestuurders. 
De bestuurders hebben 14 dagen tijd om eventuele opmerkingen te melden aan de voorzitter.  
Deze opmerkingen worden behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering en kunnen 
aanleiding geven tot een toegevoegd erratum dat bezorgd wordt aan de bestuurders.  
  
Artikel 45 : Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan 
één of meerdere bestuurders of aan een orgaan van dagelijks bestuur. De omvang van de 
gedelegeerde bevoegdheden moet duidelijk omschreven zijn in een beslissing van het 
bestuursorgaan en mag volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen. 
Verantwoording omtrent voornoemde delegaties wordt afgelegd bij het bestuursorgaan. Elke 
delegatie kan te allen tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door het 
bestuursorgaan. 
 
Artikel 46 : Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere delegatie 
van vertegenwoordiging vallen is de vzw slechts verbonden door de gezamenlijke 
handtekening van de voorzitter en één bestuurder. 
 
Artikel 47 : Volmachten. 
Enkel de voorzitter van het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde mandataris, voor 
zover aangesteld, is gemachtigd volmacht te verlenen om op de post alle briefwisseling af te 
halen, het bedrag van de postwissels, van de postassignaties, wissels, kwijtschriften, en alle 
andere waarden te ontvangen en daarvoor geldig kwijting of aftekening te geven. 
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Artikel 48 : Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving 
aan het bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn specifieke mandaten 
verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. 
 
Artikel 49 : De afzetting van een bestuurder door de algemene vergadering gebeurt door 
middel van een absolute meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
 
 
TITEL V : HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
 
Artikel 50 : Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen belasten met het dagelijks 
bestuur van de vzw.  
Het dagelijks bestuur treedt op als college. 
 
Artikel 51 : Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet 
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen 
en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille 
van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen. 
 
Artikel 52 : Het dagelijks bestuur of leden ervan kunnen vrijwillig ontslag nemen door 
schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan en kan/kunnen eveneens te allen tijde door 
het bestuursorgaan ontslagen worden.  
 
 
 
TITEL V : JAARREKENING EN BEGROTING 
 
 
Artikel 53 : Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van datzelfde jaar. 
 
Artikel 54 : Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, 
legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting voor het 
volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 
 
 
 
TITEL VI : DIVERSE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 55 : De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken 
onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de 
doeleinden van de vereniging. 
 
Artikel 56 : Ingeval van vrijwillige ontbinding wordt het vermogen van de vereniging vereffend 
door twee of meer vereffenaars, aangeduid door de algemene vergadering. Zij bepaalt tevens 
de bevoegdheden van de vereffenaars en de vereffeningsvoorwaarden. 
 
Artikel 57 : Het resterend actief van het vermogen wordt na kwijting der schulden 
overgemaakt, op aanduiding van de algemene vergadering, aan één of meerdere verenigingen 
zonder winstoogmerk met gelijkaardige doelstellingen als deze van de vzw JKA Vlaanderen. 
 
Artikel 58 : Alle andere in onderhavige statuten niet geregelde punten worden geregeld 
overeenkomstig het WVV. 


