FV – vzw binnen Parantee-Psylos
1. Situering
- Jouw sportclub is aangesloten bij de sportfederatie Parantee-Psylos. Aangezien Parantee-Psylos
een vzw is, volgen we de vzw-wetgeving die ons o.a. verplicht een ledenregister bij te houden:
‘Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden.
Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.’
- De statuten van Parantee-Psylos stellen volgende voorwaarden aan de leden:
De volheid van het lidmaatschap komt uitsluitend toe aan de werkende leden. Werkende leden
zijn diegenen wiens naam vermeld is in het ledenregister. Het zijn de (1) aangesloten sportclubs
die de vorm van een rechtspersoon hebben aangenomen en de (2) natuurlijke personen die
bekend staan als vaste vertegenwoordiger van de aangesloten sportclubs die de vorm van een
feitelijke vereniging hebben aangenomen. Zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.
- Het ledenregister van Parantee-Psylos bevat m.a.w. twee soorten clubs:
1)

clubs die een aparte vzw (of andere rechtspersoon) zijn, zij staan vermeld met naam en
adres van de club

2)

clubs die een feitelijke vereniging zijn: zij staan vermeld met de naam van een vaste
vertegenwoordiger van die club en zijn of haar privéadres → meeste ex-Psylosclubs

- Het ledenregister is een intern document en wordt niet verspreid via de website of andere kanalen.
De website vermeldt naam en adres van de club en waar mogelijk een link naar de website van die
club. Het privé-adres (in geval van FV) dient dus enkel voor het ledenregister en wordt niet verder
gedeeld.

2. Feitelijke vereniging of vzw en positie van de club binnen de setting?
- Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra een aantal personen (min. 2) beslissen om samen een
bepaald doel te verwezenlijken. Daarvoor moet geen enkele formaliteit vervuld worden. Een aantal
vrienden die wekelijks samen een wandeling maken, vormen bijvoorbeeld al een feitelijke vereniging.

Een feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid en is dus geen juridische entiteit op zich.
Het gevolg daarvan is dat de rechten en plichten van de feitelijke vereniging op de individuele leden
rusten, zo ook de aansprakelijkheid en ondertekenen van contracten ed.
- Een vzw is een vereniging die bestaat uit een groep mensen die een belangeloos doel nastreven,
activiteiten vallen dus buiten de commerciële sfeer. In tegenstelling tot de feitelijke vereniging is
heeft een vzw wel rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat zij kan optreden als aparte juridische
entiteit, met eigen rechten en plichten, los van haar leden. Clubs met een vzw statuut kunnen m.a.w.
in eigen naam en voor eigen rekening verbintenissen aangaan, eigendommen bezitten, een eigen
vermogen bezitten, schulden hebben en aansprakelijk gesteld worden. Een vzw kent bijgevolg wel
een aantal (administratieve) verplichtingen (o.a. opstellen en publiceren van statuten, organisatie
van een Algemene Vergadering, …).
- In principe hebben alle clubs aangesloten bij Parantee-Psylos die geen vzw zijn het statuut
‘feitelijke vereniging’. Aangezien hier een individuele aansprakelijkheid geldt is het belangrijk dat er
vanuit de setting(s) waarmee uw club banden heeft een officieel mandaat wordt gegeven aan de
club en de clubbestuurders (vaak personeelsleden van de zorgsetting) en dat dit mandaat wordt
vastgelegd door de raad van bestuur van die setting(s). Zo kan men in aansprakelijkheidskwesties
terugvallen op de vzw-structuur van de setting(s) in kwestie.
1) Bespreek dit thema met het bestuur van de setting en laat het modeldocument ‘Club binnen
vzw’ in bijlage ondertekenen door de voorzitter van de raad van bestuur.
2) Indien jouw club voor financiële verrichtingen werkt met een rekeningnummer dat beheerd
wordt door de setting, vermeld je dit best ook op het document, dat benadrukt de onderlinge
relaties nog eens.
3) Voeg eventueel een organogram toe met schematische weergave van de positie van je club ten
aanzien van en de linken met de setting vzw.
- Indien er vanuit de setting geen mandaat of back-up wordt gegeven, is het aan te raden om voor de
een vzw op te richten. Je kan je richten tot de clubondersteuners voor begeleiding in dit traject.
3.

Opties voor de club

3.1 De club is een feitelijke verenging op zichzelf: je club bezit geen rechtspersoonlijkheid en is dus
geen juridische entiteit op zich. Het gevolg daarvan is dat de rechten en plichten van de feitelijke
vereniging op de individuele leden rusten die allen samen aansprakelijk zijn.
à De club duidt een vaste vertegenwoordiger aan die lid is van de Algemene Vergadering en met zijn
naam en privéadres vermeld wordt op het ledenregister van Parantee-Psylos. Indien deze persoon zelf
niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, kan hij/zij een volmacht geven.
→ Denk eraan dat je aansprakelijkheidsrisico’s loopt, dus overweeg de overstap naar een vzw. De

clubondersteuners begeleiden je hier graag bij.

3.2 De club is een feitelijke vereniging die wordt beschouwd als afdeling van de zorgsetting die een
vzw is: je club bezit geen rechtspersoonlijkheid en is dus geen juridische entiteit op zich maar kan
aantonen dat hij een afdeling of deelwerking is van een grotere vzw (de zorgsetting). Deze vzw biedt
de club een veilige haven en kan optreden als juridische entiteit voor de club .
→ De club duidt in dat geval ook een vaste vertegenwoordiger aan die lid is van de Algemene
Vergadering en met zijn naam en privéadres vermeld wordt op het ledenregister van Parantee-Psylos.

→ De club dekt de aansprakelijkheid in door het formulier ‘FV-vzw verklaring op eer’ aan de federatie
te bezorgen
3.3 De club is een vzw en kan optreden als aparte juridische entiteit, met eigen rechten en plichten en
kan in eigen naam en voor eigen rekening handelen, los van de zorgsetting dus.
→ De club wordt in dat geval opgenomen met vermelding van naam en adres van de club in het
ledenregister van Parantee-Psylos.
4. Vraag aan de clubs – FV’s

→ Het document ‘FV-club binnen vzw’ zo snel mogelijk invullen en laten ondertekenen door de
zorgsetting zodat in geval van aansprakelijkheidskwesties er geen discussie mogelijk is.
→ We vragen de clubs die vandaag een feitelijke vereniging zijn om doorgeven wie de vaste
vertegenwoordiger wordt in de Algemene Vergadering van Parantee-Psylos en zijn of haar privéadres
te bezorgen + wijzigingen hierrond steeds door te geven
→ De overstap naar een vzw overwegen, eventueel met meerdere partners (cfr. model Boezjeern:
inclusief sportclubmodel)

