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S.K.I.F – BELGIUM  asbl/vzw 
 

Shotokan Karate-Do International Federation Belgium 
www.skifb.be 

  
Member of S.K.I.F. – Federation of Master KANAZAWA, 10th Dan – Tokyo – Japan 

 

"Shotokan Karate-Do International Federation Belgium", 
            of in verkorte vorm: "S.K.I.F.-B." of S.K.I.F. Belgium 

 

Brussel 
 

Identificatienummer : 6971/87 
 

STATUTEN 
 

Benaming, maatschappelijke zetel 
 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: "Shotokan Karate-Do International Federation Belgium", afgekort: 
"S.K.I.F.-B." of "S.K.I.F. Belgium". 
 
Artikel 2. 
De vereniging is gevestigd te Avenue Baron Seutin 19, 1410 Waterloo. 
 

Doel, lidmaatschap 
 
Artikel 3. 
De vereniging heeft tot doel het beoefenen van het shotokan karate volgens de traditionele richtlijnen 
van de meesters van de internationale federatie: Shotokan Karate-Do International en van haar 
hoofdinstructeur  Hirokazu KANAZAWA. 
 
Artikel 4. 
De vereniging is lid van de Shotokan Karate-Do International Federation (S.K.I.F.) die haar zetel heeft 
te Tokyo – Japan. 
 
Artikel 5. 
De vereniging mag lid worden van andere verenigingen, op voorwaarde dat dit lidmaatschap niet in 
tegenspraak is met de statuten en het Reglement van Inwendige Orde van S.K.I.F.-B.. De 
ontslagneming moet op elk ogenblik mogelijk zijn binnen het kader van de aanvaarde verplichtingen. 
De Algemene Vergadering neemt de beslissing betreffende de toetreding en de ontslagneming. 
 

Duur 
 
Artikel 6. 
De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden. 
Ingeval van ontbinding zal haar eventueel vermogen conform artikel 41 overgedragen worden. 
 

Leden 
 
Artikel 7. 
De vereniging kent vier categorieën leden: 
a : de stichtende leden, de grondleggers bekend gemaakt in de vroeger verschenen statuten, onder 
het identificatienummer 6971/87 en die sindsdien hun ontslag nog niet gegeven hebben; 
b : de effectieve leden, dit zijn de clubverantwoordelijken, houders van een geldige vergunning, in 
orde met de verzekering en wiens clubs geldig lid zijn; 
c : de gewone leden, dit zijn de leden/beoefenaars van de verschillende clubs, houders van een 
geldige vergunning en in orde met de verzekering; 
d : de ereleden of beschermende leden. 
 
Artikel 8. 
Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar mag niet minder dan drie bedragen. 
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Artikel 9. 
De vier categorieën leden hierboven vermeld zijn verkiesbaar voor de Raad van Bestuur, in zover zij 
beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het Reglement van Inwendige Orde. 
 
Artikel 10. 
Alleen de effectieve leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Vergaderingen of de Buitengewone 
Algemene Vergaderingen. 
 
 
 
Artikel 11. 
Het aantal stemmen waarover ieder effectief lid beschikt is afhankelijk van het aantal gewone leden 
die deel uitmaken van diens club en wordt als volgt bepaald: 
een club met één tot en met vijfentwintig leden heeft recht op één stem 
een club met zesentwintig tot en met vijftig leden heeft recht op twee stemmen 
een club met méér dan vijftig leden heeft recht op drie stemmen, wat tevens het maximum aantal 
stemmen is. 
 
Artikel 12. 
Alleen de beoefenende leden in het bezit van een geldige vergunning kunnen in aanmerking genomen 
worden. De Penningmeester deelt de lijst mee en zal indien nodig hiervan de bewijzen voorleggen 
vóór de stemming. 
 
Artikel 13. 
Elke club heeft het recht maximum twee vertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering af te 
vaardigen. Eenieder van de andere categorieën leden mag, mits een geldige vergunning, de 
vergaderingen bijwonen. 
 
Artikel 14. 
De leden van de vier hierboven vermelde categorieën worden geacht het Reglement van Inwendige 
Orde te kennen en ernaar te handelen alsook de internationale reglementen te respecteren van de 
S.K.I.F. van Meester Hirokazu KANAZAWA. 
 

Toetreding 
 
Artikel 15. 
Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de Raad van Bestuur. Ieder die lid wenst te worden van 
de vereniging moet een schriftelijke verzoek indienen bij de Raad van Bestuur. Deze onderzoekt de 
aanvraag om toetreding, controleert of deze in overeenstemming is met de bepalingen omschreven in 
het Reglement van Inwendige Orde en meldt aan de tegenpartij de aanvaarding van het verzoek om 
toetreding of de weigering ervan, met in het laatste geval de motivatie hiervoor. 
 

Ontslag, uitsluiting 
 
Artikel 16. 
Elk lid is vrij om ontslag te nemen uit de vereniging door middel van een aangetekend schrijven 
gericht aan de Raad van Bestuur. Elk lid dat de door haar verschuldigde bedragen niet betaalt, wordt 
als ontslagnemend beschouwd. Het ontslag wordt door de Raad van Bestuur bekrachtigd en wordt 
van kracht vanaf de datum van deze beslissing. 
  
Artikel 17. 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering uitgesproken worden en dit met 
een twee derde meerderheid van de stemmen. 
  
Artikel 18. 
De uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen enkel deel in het vermogen 
van de vereniging. Deze, evenals derden, hebben het recht niet om de gestorte bijdragen terug te 
vorderen. 
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Algemene Vergadering 
 
Artikel 19. 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur. 
  
Artikel 20. 
De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de vereniging; tot de exclusieve 
bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren: het wijzigen van de statuten; de benoeming 
en het ontslag van de bestuurders; de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen; de 
ontbinding van de vereniging. 
  
Artikel 21. 
De Algemene vergadering kan slechts rechtsgeldige beslissingen nemen, indien de aanwezige 
effectieve leden of via volmacht vertegenwoordigde effectieve leden, twee derden van het totaal 
aantal leden/beoefenaars van de federatie vertegenwoordigen. 
  
Artikel 22. 
De effectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen voor de Algemene Vergadering door een 
ander effectief lid, een lid/beoefenaar of door een derde. De leden/beoefenaars of de derden mogen 
over niet meer dan twee volmachten beschikken. De geschreven en ondertekende volmacht(en) geldt 
(gelden) alleen voor de betreffende Algemene Vergadering.  
Artikel 23. 
Als voor de eerste vergadering aan het aanwezigheidsquorum niet voldaan wordt, zal er binnen de 
dertig dagen een tweede vergadering moeten plaatsvinden die dan rechtsgeldig zal kunnen 
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
 
Artikel 24. 
De beslissingen, andere dan deze vermeld in artikel 25, vinden plaats bij gewone meerderheid der 
stemmen (de helft plus één). In geval van gelijkheid is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. 
  
Artikel 25. 
Een statutenwijziging kan slechts doorgevoerd worden bij een tweederde der stemmen. De ontbinding 
van S.K.I.F.-B. vereist een meerderheid van drie vierden der stemmen. 
  
Artikel 26. 
De Raad van Bestuur beslist of de stemming geheim of openbaar is. 
 
Artikel 27. 
Een gewone algemene ledenvergadering wordt in de loop van het eerste trimester van elk jaar 
gehouden. 
  
Artikel 28. 
De Raad van Bestuur kan op eigen initiatief een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen, 
of op vraag van één vijfde van de effectieve leden. 
  
Artikel 29. 
In beide gevallen, zullen de oproepingsbrieven vijftien dagen vóór de vergadering verstuurd worden 
met vermelding van de plaats, de dag, het uur en de dagorde van de bijeenkomst. Het verslag van de 
Algemene Vergadering zal aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de effectieve leden, binnen 
de twee weken volgend op de Algemene Vergadering, toegestuurd worden. 
  
Artikel 30. 
De besluiten genomen door de Algemene Vergadering worden als notulen geacteerd, door de 
voorzitter en één bestuurder ondertekend en verzameld in een register. Dit register wordt bewaard op 
de maatschappelijke zetel waar de andere leden of eventuele derden er inzage van kunnen nemen. 
 

Raad van Bestuur 
 
Artikel 31. 
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De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum zeven 
bestuurders, benoemd door de Algemene Vergadering. 
 
Artikel 32. 
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een 
periode van twee jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar. De kandidaturen moeten per brief op het 
secretariaat van de vereniging toekomen binnen de termijn voorzien in de oproepingsbrief. 
 
Artikel 33. 
De beslissingen binnen de Raad van Bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen 
genomen. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. 
 
Artikel 34. 
De Raad van Bestuur is bevoegd voor het financieel beheer, de aanduiding van de mandatarissen die 
toegang hebben tot de rekeningen van de vereniging, het dagelijks bestuur en alle aangelegenheden 
die niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren. De taken en de 
werking van de Raad van Bestuur worden omschreven in het Reglement van Inwendige Orde. 
 
Artikel 35. 
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan, noch persoonlijke 
aansprakelijkheid opgelopen uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging. Hun 
aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht. De bestuurders vervullen 
hun mandaat kostenloos. 

 
Financiele middelen, bijdragen 

 
Artikel 36. 
De geldelijke middelen van de vereniging kunnen voortkomen uit alle middelen die door de Raad van 
Bestuur nodig geacht worden en door de Algemene Vergadering worden goedgekeurd en die niet 
strijdig zijn met de bepalingen van de wet. 
Artikel 37. 
De jaarlijkse bijdrage wordt door de Raad van Bestuur bepaald. Voor de leden/beoefenaars mag deze 
bijdrage de som van vijftig euro niet overschrijden. De clubs zijn eveneens gehouden tot het betalen 
van een jaarlijks lidmaatschap. De bijdrage wordt door de Raad van Bestuur bepaald en mag de som 
van honderd euro niet overschrijden. 
 
Artikel 38. 
De rekeningen worden gecontroleerd door twee commissarissen, aangesteld door de Algemene 
Vergadering en belast met de rapportering aan de vergadering over de door hen uitgevoerde controle. 
De twee commissarissen zijn het volgend jaar niet herverkiesbaar voor dezelfde functie. Zij mogen 
niet behoren tot dezelfde club als de penningmeester van de vereniging. 
 
Artikel 39. 
De rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar zullen jaarlijks aan de 
goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering voorgelegd worden. 
 
Artikel 40. 
De door S.K.I.F.-B. aangegane verplichtingen worden enkel gewaarborgd door de bezittingen van de 
vereniging. 
 

Ontbinding 
 
Artikel 41. 
Ingeval van ontbinding van de vereniging, zal haar vermogen onder toezicht van één of meer 
vereffenaars, aangeduid door de Algemene Vergadering, overgemaakt worden aan de S.K.I.F., die 
haar zetel heeft te Tokyo, Japan, binnen de drie maanden. Eventuele fusies of opslorpingen zullen 
nooit als vrijwillige ontbinding beschouwd worden. 
 

Punten niet geregeld door de huidige statuten 
 
Artikel 42. 
Voor alle door de huidige statuten niet geregelde punten wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921 
en het Reglement van Inwendige Orde van de vereniging. 



Versie 19/09/2010. Vervangt alle vorige.                5 / 5 

 

 
Algemeen 

 
Artikel 43. 
De S.K.I.F.-B. zal indien nodig haar statuten of haar Reglement van Inwendige Orde aanpassen in 
functie van de geldende internationale reglementen bij de S.K.I.F., organisatie van Meester Hirokazu 
KANAZAWA. 
 
Artikel 44. 
De S.K.I.F.-B. zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor ongevallen die zich zouden kunnen 
voordoen op de weg van en naar de trainingen, tijdens de training of wedstrijd, van welke aard ook. 
 
Artikel 45. 
Het bestuur van S.K.I.F.-B. wordt geregeld door de statuten en het Reglement van Inwendige Orde. 
Geen enkele bepaling van het Reglement van Inwendige Orde mag strijdig zijn met de statuten. Het 
opstellen en wijzigen van het Reglement van Inwendige Orde valt onder de bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel 46. 
Alle zaken die verband houden met het technische aspect binnen de S.K.I.F.-B. worden geregeld door 
het Technisch Reglement. 
 
 

                


