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Belgische Modelluchtvaart Liga VZW, in het kort: B.M.L., in het Frans: Ligue Belge d’Aéromodèlisme ASBL, in het kort: L.B.A. te
Brussel
Identificatienummer: 1984/78
STATUTEN
(met de wijzigingen van 2.2.1986 en van 21.11.2004)
Stichtende leden;
Haentjes, Joris, Leopold II-laan 75, Dendermonde.
Duchesne, Arthur, Prins Boudewijnlaan 318, Edegem.
Spaey, Paul, Safranenbergstraat 32, Heverlee.
Vermeir, André, Schooldreef 29, Wetteren.
Van den Berghe, G. De Denestraat 5, Brugge.
Deneve, André, Keuvelhoek 166, Knokke-Heist.
Martens, Jozef, Bilzerweg 48, As.
Cappuyns, Jozef, Hasseltsesteenweg 168, Tongeren.
Ottoy, Marcel, Kleine Ganzenbaan 9, Dendermonde.
Huybrechts, Maurice, Karel de Preterlei 112, Borgerhout.
Van Der Cruyssen, Jacques, Stelen 41, Geel.
Corstjens, Marcel, Beukenlaan 24, Neerpelt.
Vanderbeke, Marcel, Chaletstraat 18, Brussel.
Tielemans, Eugeen, Broekhoven 38, Beringen.
Reynders, Wim, Kruishofstraat 146, Antwerpen.
Goris, Louis, Belgiëlaan 20, Herentals.
Daglinckx, Hugo, Hasseltweg 317, Genk.
Van de Woestijne, Jo, Beukenlaan 18, Lembeke.
Blommaart, Peter, rue J. Wauters 28, Gosselies.
Marton, Georges, av. de Beaufays 32, Tilff.
Bienvenu, Maurice, rue des Artisans 25, Herstal.
Fagnoule, Louis, chaussée A. Beko 116, Flémalle.
Wera, Fernand, rue F. Vandermaessen 25, Flémalle.
S'Jongers, Jean-Jacques, Rozenstraat 3, Sint-Pieters-Leeuw.
Van den Berghe, Alois, av. J. Degreef 113, Bruxelles.
Herzog, Albert, Elewijtsesteenweg 190, Eppegem.
Awouters, Richard, rue Forsvache 31, Grâce-Hollogne.
Wilkin, Georges, rue des Vennes 138, Liège.
Tordoir, Jean-Marie, rue du Cloître 67, Bruxelles.
Awouters-Lamisse, Emilia, rue Forsvache 31, Grâce-Hollogne.
Baudine, Pierre, avenue Montald 2, Bruxelles.
Dessaucy, Jean, rue des Vertes Hougnes 28, Verviers.
Delfeld, Pierre, rue du Printemps 31, Bruxelles.
Catry, Paul, W. Coosemanstraat 106, Kessel-Lo.
Gouverneur, René, av. E. Vandervelde 23, Grâce-Hollogne.
Feron, Auguste, av. des Héros Leuzois 57, Leuze.
Detry, José, avenue Fort Saint-Antoine 69, Namur.
Briot, Jean, rue Defacqz 73, Bruxelles.
Diependael, Marcel, Heembeekstraat 29, Vilvoorde.
Maeterlinck, Jean-Bernard, Bosstraat 61, Schelderode.

TITEL I BENAMING EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Artikel l
De vereniging wordt genoemd: Belgische Modelluchtvaart Liga VZW, in het kort: B.M.L., in het Frans: Ligue Belge
d'Aéromodélisme ASBL, in het kort L.B.A. Zij wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De maatschappelijke zetel wordt gevestigd in de zetel van de Koninklijke Belgische Aëroclub, Montoyerstraat 1, bus 29 te 1000
Brussel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De verplaatsing ervan kan alleen door de algemene vergadering beslist
worden.

TITEL II DOEL VAN DE VERENIGING
Artikel 2
1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen, het coördineren en het leiden van de modelluchtvaartsport activiteiten op nationaal vlak
en het vertegenwoordigen van deze activiteit op internationaal vlak.
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2. De vereniging moet aangesloten zijn bij het nationaal organisme dat houder is van de F.A.I. sportbevoegdheid voor België en mag
aansluiten bij en/of zich associëren met elk Belgisch en/of internationaal organisme dat van belang is voor het verwezenlijken van
haar doel.
TITEL III DE LEDEN

Artikel 3
1. De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden, in het vervolg “leden” genoemd, hebben alle
rechten en plichten die in de wet alsook in deze statuten worden beschreven. Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar mag niet
lager zijn dan 10.
2. De vereniging bestaat uit de leden ten persoonlijken titel van de verenigingen: « Vereniging voor Modelluchtvaartsport » en
« Association d'Aéromodélisme », en tevens uit de bestuurders van ieder van deze regionale verenigingen. Tevens heeft de
vereniging als toegetreden leden, de toegetreden leden van de hierboven vermelde verenigingen.
3. Door zijn toetreding verbindt een toegetreden lid zich tot het respecteren van de statuten alsook tot het respecteren van het
huishoudelijk reglement opgemaakt door de vereniging.
Artikel 4
1. De toetreding en het ontslag van een lid zijn ondergeschikt aan de beslissingen van de algemene vergadering van de regionale
verenigingen (A.A.M. en V.M.L.)
Artikel 5
Elk lid van de vereniging kan op elk moment ontslag nemen. Zijn ontslag moet schriftelijk worden gericht aan de raad van bestuur op
de zetel van de regionale vereniging waarvan hij lid is.
Artikel 6
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, noch de erfgenamen van een overleden lid, hebben enig verhaal op de bezittingen van de vereniging.
Hoger genoemden mogen geen zegellegging uitlokken, het opmaken van inventaris eisen, noch terugbetaling vorderen van bijdragen.
Artikel 7
1. De vereniging garandeert al haar leden en toegetreden leden, hun recht op verdediging en de voorafgaande informatie van
mogelijke sancties, gedefinieerd in de huidige staten en in het huishoudelijk reglement.
De beslissingen worden per post aan de geïnteresseerden ter kennis gebracht.
2. Op sportief vlak verwijst de vereniging naar alle beschikkingen van de “Sportcode”, algemene sectie en sectie vier van de FAI.
Alle disciplinaire maatregelen alsook de mogelijkheden op verhaal zijn er expliciet in gedefinieerd.
3. Geen enkele sanctie of uitsluiting kan worden uitgesproken tegen een lid of een toegetreden lid die de organisatie tegenwerkt en
die zijn of haar toevlucht heeft genomen tot een juridische rechtbank tegen de vereniging, één van zijn leden of één van zijn
toegetreden leden.
4. De vereniging verbiedt haar leden en toegetreden leden het gebruik van doping. De sportcommissie kan beslissen de
sportvergunning van overtreders voor een door haar bepaalde tijd in te trekken.
Artikel 8
De raad van bestuur houdt, op de maatschappelijke zetel van de vereniging, een register van haar leden bij.
Artikel 9
Elke lid kan op de maatschappelijke zetel van de vzw het register van de leden, het kasregister, de procesverbalen en de beslissingen
van de algemene vergadering, de raad van bestuur en de mandatarissen raadplegen. Voorafgaandelijk dient een schrijven te worden
gericht aan de raad van bestuur waarin duidelijk wordt gesteld welke documenten het lid wil inzien. De beide partijen komen een
datum overeen waarop de gevraagde documenten kunnen worden ingezien. Deze datum wordt bepaald binnen een termijn van één
maand te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

TITEL IV DE BIJDRAGEN
Artikel 10
Jaarlijks stelt de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, de bijdragen vast. Deze mogen echter het bedrag van
250 euro per lid en per jaar niet overschrijden.

TITEL V DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
De algemene vergadering is samengesteld uit de leden ten persoonlijken titel van de twee regionale verenigingen (VML en AAM) en uit
de bestuurders van deze verenigingen.
Artikel 12
1. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen, ten laatste op 30 juni van het lopende burgerlijk jaar.
2. Een uitzonderlijke algemene vergadering kan op elk moment worden samengeroepen hetzij op vraag van de raad van bestuur ,
hetzij op vraag van één vijfde van de leden.
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Artikel 13
1. De algemene vergadering, voorgezeten door de afgevaardigde bestuurder, kan alleen over de punten welke op de dagorde staan
geldig beraadslagen.
2. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur, ze kan geldig stemmen hoeveel het aantal aanwezige
leden of geldig vertegenwoordigde leden ook mag zijn, uitgenomen voor deze zaken welke anders zijn vermeld in de wet van 27 juni
1921 of in de huidige statuten.
3. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden,
uitgenomen waar het anders vermeld staat in de wet van 27 juni 1921 of in de huidige statuten. Ongeldige of blanco stemmen alsook
de onthoudingen worden bij de negatieve stemmen gevoegd.
4. De uitnodigingen met de dagorde worden per post onder gesloten omslag verzonden en dit minstens 15 dagen voor de voorziene
datum van vergadering.
Artikel 14
1. Een lid van de algemene vergadering van de B.M.L. die in één van de geassocieerde regionale verenigingen V.M.L. of A.A.M.,
zoals genoemd in artikel 4 de titel van lid cumuleert met die van bestuurder, beschikt over twee stemmen. Hij mag dan echter niet
over een volmacht beschikken. Ieder ander lid van de algemene vergadering kan slechts over één enkele volmacht beschikken.
2. De beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd in een register welke op het secretariaat van de vereniging wordt
bewaard.

TITEL VI DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 15
De raad van bestuur bestaat uit acht bestuurders, waarvan er vier afkomstig zijn uit elke regionale vereniging. Zij worden door hun
respectievelijke vereniging aangeduid. De raad van bestuur wordt om de 2 jaar voor minstens twee eenheden vernieuwd, waarvan
telkens ten minste één bestuurder aan een verschillende regio toebehoort. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Hun mandaat mag niet
langer duren dan zes opeenvolgende jaren. Zij mogen opnieuw hun kandidatuur stellen na een onderbreking van minimum één jaar. Hun
ontslag als bestuurder kan te allen tijde gegeven worden door de algemene vergadering van hetzij hun regionaal organisme, hetzij de
Belgische Modelluchtvaart Liga. Voor dergelijke beslissing is echter de tweederde meerderheid van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde leden noodzakelijk.
Artikel 16
Een bestuurdermandaat wordt niet bezoldigd.

TITEL VII DE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 17
1. De afgevaardigde bestuurder wordt door de raad van bestuur onder zijn leden gekozen en dit bij gewone meerderheid van
stemmen. Zijn mandaat kan twee jaar duren en is hernieuwbaar. De afgevaardigde bestuurder is namelijk verplicht de raad van
bestuur samen te roepen en voor te zitten. Tevens moet hij er over waken dat de procesverbalen worden opgesteld.
2. Indien, tijdens de tweede vergadering van het maatschappelijk jaar, de raad van bestuur er niet in slaagt om een kandidaat met een
gewone meerderheid te verkiezen, dan zal de kandidaat, lid van de regionale vereniging tot wie de afgevaardigde bestuurder van het
voorbije maatschappelijk jaar niet behoorde, aangesteld worden als afgevaardigde bestuurder.
3. De raad van bestuur benoemt de algemene secretaris, de penningmeester en de voorzitter van de sportcommissie en bepaalt hun mandaat en
volmachten.
4. Samen met de afgevaardigde bestuurder vormen zij het dagelijks bestuur.

TITEL VIII DE MACHTEN TOEGEKEND AAN DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 18
1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht op het gebied van het bestuur van de vereniging en de
verwezenlijking van haar doelstellingen. Al wat niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering wordt voorbehouden, door de wet of
door de statuten, behoort tot het domein van de raad van bestuur.
2. Onder andere mag hij alle contracten en handelstransacties afsluiten, kopen, verkopen, verkrijgen, ruilen, zich ontdoen van alle
roerende en onroerende goederen voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging; alle schenkingen, tussenkomsten, steun of
subsidies van officiële of privé-personen aanvaarden, alle sommen ontvangen, bijhorende kwijtingen ontvangen of uitgeven; alle
ontlasting geven; agenten aanstellen of afzetten, eventueel hun bevoegdheid en hun vergoedingen vastleggen; alle huishoudelijke
reglementen uitvaardigen.
3. Gerechtelijke acties, als eiser of ter verdediging worden door de raad van bestuur beslist en aanhangig gemaakt of gesteund in
naam van de vereniging door de bevoegde personen, in overeenstemming met artikel 19 2. van de huidige statuten.
4. De raad van bestuur mag afvaardigen en mag bijzondere welomschreven volmachten toekennen aan één of meerdere leden of zelfs
aan derden, leden of niet.
5. De raad van bestuur mag niet in de plaats treden van een door de raad aangesteld mandataris of orgaan, dan na een einde te hebben
gesteld aan de betrokken opdracht

TITEL IX DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING
Artikel 19
1. De vereniging is geldig vertegenwoordigd voor het gerecht en in de akten door de afgevaardigde bestuurder en twee bestuurders
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die samen optreden. Als orgaan, zullen ze ten overstaan van derden van geen voorafgaande beslissing en volmacht van de Raad van
Bestuur moeten rechtvaardigen.
2. De vereniging is tevens geldig vertegenwoordigd door speciale mandatarissen en dit binnen de limieten van hun mandaten.
3. De vereniging is ook geldig vertegenwoordigd binnen het kader van het dagelijks bestuur door de afgevaardigden van dit bestuur,
die als orgaan van geen voorafgaande beslissing moeten rechtvaardigen.
4. Om de vereniging ten opzichte van derden geldig te vertegenwoordigen volstaat de handtekening der mandatarissen.

TITEL X DE REKENINGEN EN HET BUDGET
Artikel 20
1. De vereniging voert een boekhouding in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 en zijn opgelegde besluiten.
2. Het maatschappelijk jaar begint op l januari en eindigt op 31 december. Op deze datum worden de inschrijvingen stopgezet en het
boekjaar afgesloten. De rekeningen, voortvloeiend uit de werking, worden jaarlijks aan de algemene vergadering ter goedkeuring
voorgelegd. Tevens wordt de begroting voor het komende werkjaar voorgelegd. Deze documenten zullen bij de uitnodiging voor de
algemene vergadering worden gevoegd.
3. De rekeningcommissarissen worden bij gewone meerderheid van stemmen benoemd door de algemene vergadering.

TITEL XI DE SPORTCOMMISSIE
Artikel 21.
1. Een nationale sportcommissie is opgericht. Ze behandelt de sportieve problemen in het algemeen. Zij bestaat uit de
gespecialiseerde sportsecties welke gelast zijn met de leiding van de sportcategorieën erkend door de raad van bestuur.
2. Zij bestaat uit de technische sectiëncoördinatoren, de sportdirecteurs van de A.A.M. en de V.M.L., de Belgische afgevaardigde van
de Koninklijke Belgische Aëroclub bij de C.I.A.M., de gespecialiseerde sportcommissarissen van de aëroclub, de voorzitters van de
regionale sportcommissies en de afgevaardigden van B.M.L. bij de sportcommissie van de Koninklijke Belgische Aëroclub.
3. Onder meer stelt zij de nationale sportkalender vast, de nationale sportregels, de selectieregels en de voorstellen om de
internationale reglementen te wijzigen en behandelt de sportieve klachten.
4. Het voorzitterschap van deze commissie zal waargenomen worden, telkens voor de duur van twee jaar, door een persoon
aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL XII ONTBINDING
Artikel 22.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging zal het netto actief overgemaakt worden aan de organisatie met gelijkaardige
doelstellingen, aangeduid door de algemene vergadering die de ontbinding beslist heeft of, bij onmogelijkheid, door de vereffenaar
aangesteld door de algemene vergadering.
Artikel 23.
Voor alle aangelegenheden die door deze statuten niet voorzien werden, wordt verwezen naar de schikkingen van de wet van 27 juni 1921 op de
v.z.w.'s.

ANDERE BESLISSINGEN.
De algemene vergadering heeft volgende personen tot beheerders benoemd:
De heren Jo Van de Woestijne, Hugo Daglinckx, Albert Herzog, Maurice Bienvenu, Arthur Duchesne, Paul Spaey, waarvan de
adressen hierboven genoemd zijn.
De raad van beheer, in zijn zitting van 16 december 1977, heeft de volgende functies verdeeld:
De heer Jo Van de Woestijne, als afgevaardigde beheerder.
De heer. Peter Blommaart, als secretaris.
De heer Guy Faucon, als adjunct-secretarisgeneraal.
De heer Maurice Huybrechts, als algemeen penningmeester.
De secretaris-generaal,
Peter Blommaart.

2004

De afgevaardigde beheerder,
Jo van de Woestijne.
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