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VOORWOORD 

Waar past dit in? 

De regels van VZW BatPat zijn wettelijk vastgelegd in de statuten. Om dit bevattelijker en 

overzichtelijker te maken is dit bestand er. 

Voor wie is dit bedoeld? 

Het reglement is voor eenieder toegankelijk op de website van de feitelijke vereniging 200e 

FOS De Vleermuis. De leden van de VZW worden wel verondersteld de inhoud te kennen 

zodat zij correct kunnen handelen en vragen van anderen kunnen beantwoorden. 

1. DOELSTELLING VAN DE VZW 

De VZW garandeert de continuïteit van de Scoutsvereniging door het beheer van de 

roerende en onroerende goederen. 

1. FINANCIEN 
De VZW beheert en neemt initiatieven voor verder opbouw van de financiële reserves. Deze 

reserves moeten gebruikt worden ter ondersteuning van de scoutswerking zoals kamp, 

startbudget voor evenementen, onderhoud, aankoop en stockering van het scoutsmateriaal. 

Het beheer en sparen van de financiële middelen met het oog op herstellen, onderhoud of 

vernieuwen van de scoutslokalen. 

2. MATERIAAL 
De vzw ondersteunt de Scoutsvereiging bij investering, onderhoud en stockering van het 

materiaal. De VZW neemt op voorstel van de feitelijke vereniging de beslissing tot grote 

aankopen zoals sjorhout, tenten, kookmateriaal voor foerage. Alle aankopen die de feitelijke 

vereniging wenst te doen boven het bedrag van 500€ wordt aan het bestuur van de vzw 

voorgelegd ter goedkeuring. 

3. LOKALEN 
De vzw bewaakt de eigendomsrechten van de lokalen als mede-investeerder in de huidige 

lokalen. Zij verdedigt de belangen van de vereniging t.o.v. de gemeente, buurtbewoners en 

eventuele derden. 

2. WERKING VZW 

Opdat de VZW naar behoren zou kunnen werken, moeten taken en bevoegdheden duidelijk 

verdeeld zijn. Zowel de interne werking moet verzekerd zijn, maar ook naar buiten toe zijn 

structuren nodig om de vzw te vertegenwoordigen in het rechtsverkeer. De wetgeving 

voorziet hierin door twee organen te verplichten, de AV en de RvB.  



De algemene vergadering (AV) 
De algemene vergadering wordt ingericht door de leden van de VZW: in de oprichtingsakte 

en de statuten wordt de Algemene Vergadering benoemd, staan de leden en zijn de 

bevoegdheden uitgeschreven. Als hoogste gezag van de VZW zal de AV 'controle' 

uitoefenen over de raad van bestuur. De AV neemt de belangrijkste beslissingen, de RvB zal 

ze uitvoeren onder toezicht van de AV. 

De algemene vergadering heeft alleen wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die 

uitdrukkelijk in de statuten zijn omschreven. De wettelijke bevoegdheden zijn 

'minimumbevoegdheden' en mogen aan geen enkel ander orgaan overgedragen worden. 

 De AV bestaat steeds uit N leiding en N+1 niet-leiding. De groep niet-leiding bestaat 

uit mensen die hetzij een ouder zijn van een actief lid van de feitelijke vereniging, 

hetzij maximaal 10 jaar gestopt zijn als leiding. Dit om te vermijden dat VZW BatPat 

en feitelijke vereniging qua ideologie uit elkaar groeien.  

 De AV beslist bij voorkeur op basis van consensus (iedereen is het unaniem eens) of 

indien nodig via stemming (gewone meerderheid) over wie een uittredend lid van de 

AV mogelijks kan vervangen. Ook wordt elk jaar in de leidersraad van de vereniging 

bepaald wie de eventuele uittredende leiding kan vervangen als lid van de AV. 

Het aantal leden in de AV wordt beperkt tot 21 stemgerechtigden. Voorstellen tot het wijzigen 

van het aantal leden en de samenstelling van de AV worden door de AV beslist. 

 Wettelijk moet de AV elk jaar minstens één maal samenkomen. 

 De wet schrijft ook voor hoe dit moet gebeuren. 

o De uitnodiging moet schriftelijk gebeuren en minstens 3 weken voor de datum 

van de bijeenkomst van de AV. 

o Op de uitnodiging moet de agenda vermeld staan. AV-leden kunnen 

agendapunten schriftelijk voorstellen 

o De verslagen van de AV moeten opgemaakt en bijgehouden worden. 

 Verdienstelijke oud-leden kunnen uitgenodigd worden als erelid zonder stemrecht. 

De agenda van de wettelijk verplichte vergadering wordt vastgelegd door het bestuur: 

 Overzicht vorig scoutsjaar en beleidslijnen volgend scoutsjaar. Goedkeuring van het 

beleid van de VZW. 

 Kwijting van de bestuurders 

 Financieel overzicht van het vorige boekjaar + goedkeuring van dit overzicht. (ons 

boekhoudkundig jaar begint in september) 

 Begroting voor het volgende boekjaar (welke investeringen plannen we) 

 Goedkeuring van de samenstelling van de AV 

 Verkiezing van een nieuw bestuur (tweejaarlijks, statutair vastgelegd). 

 Diverse 

 Uiteraard kunnen bijkomende bijeenkomsten van de AV gepland worden. Dit kan 

nodig zijn bij een acuut probleem. 



De raad van bestuur (RvB) 
De raad van bestuur (hierna kortweg ‘bestuur’ genoemd) is een collegiaal orgaan, belast met 

het bestuur van de vereniging... Alle bevoegdheden die niet wettelijk of expliciet aan de 

algemene vergadering toegekend zijn, komen toe aan de raad van bestuur. 

Deze vergadering is het 'uitvoerend orgaan' van de VZW, daar waar de AV het 'beslissend' 

orgaan is, en is ondergeschikt aan de AV. In de praktijk lijkt het soms dat de raad van 

bestuur veel meer te zeggen heeft dan de algemene vergadering, maar schijn bedriegt. Het 

is niet omdat de raad van bestuur veel vaker samenkomt en het eigenlijke dagelijks bestuur 

van de vereniging uitvoert, dat de raad ook het meest te zeggen heeft. De algemene 

beleidslijnen van de vereniging komen van de algemene vergadering. 

Ook voor de mandatarissen van de raad van bestuur moet in de statuten uitgelegd worden 

hoe in hun ambt benoemd worden of uit hun ambt ontzet worden of hoe een mandataris zelf 

zijn ambt kan opgeven. Bovendien moeten de statuten uitdrukkelijk vermelden hoe lang een 

bestuurdersmandaat loopt! 

Het bestuur van onze VZW bestaat uit volgende leden: 

 Een voorzitter (steeds een niet-leider) 

 Een ondervoorzitter (per definitie de EL) 

 Een secretaris 

 Een penningmeester 

 Een bestuurder 

 Een materiaalbeheerder 

De samenstelling moet ook zo zijn dat het evenwicht tussen niet-leiding en leiding behouden 

blijft. Daarom moet minstens een derde van het bestuur bestaan uit niet-leiding en een 

minstens een derde bestaan uit leiding. 

Het bestuur werkt nauw samen met de eenheidsleiding en krijgt van de AV een aantal 

bevoegdheden die statutair en/of reglementair vastgelegd zijn. Concreet: 

 Het bestuur zal de financiën van de scoutsgroep bewaken. Dit betekent concreet dat 

uitgaven en investeringen die buiten het normale scoutswerkingsbudget (+ € 500) 

vallen, besproken worden binnen het bestuur. Indien de uitgaven niet in een door de 

AV goedgekeurde begroting opgenomen zijn, dan zal het bestuur overwegen om het 

al dan niet voor te leggen aan de AV via een bijzondere vergadering en zal het 

bestuur zijn keuze verantwoorden in de volgende AV. 

 Het bestuur zal de aangelegenheden met betrekking tot huisvesting bewaken. In 

deze materie geldt het bestuur dus als gesprekspartner van het gemeentebestuur. 

 Het bestuur zal de goede zorg voor het investeringsmateriaal (gekend als 

kampmateriaal) bewaken. 

Naast de algemene verantwoordelijkheden, hebben een aantal bestuursleden nog een 

aantal specifieke taken: 



De Voorzitter 
 Het ontwikkelen, in samenwerking met het bestuur en de AV, van een (middel)lange-

termijn-visie/strategie voor de vzw. (bijvoorbeeld een lening aangaan voor de lokalen 

over een periode van 10 jaar, ...) 

 Vergaderingen leiden, modereren in discussies, stimuleren tot beslissingen, 

toespraakjes geven, trakteren, luisteren naar klachten, goed en slecht nieuws 

brengen, ... 

De Ondervoorzitter 

 Dit is steeds de EL. De EL is dus het formele verbindingspunt tussen VZW BatPat en 

de feitelijke vereniging De Vleermuis, zodat deze twee ideologisch niet uit elkaar 

groeien. 

De Secretaris 

 Het organiseren en verslaan van de vergaderingen. Het rondsturen van verslagen. 

 Er over waken dat onze VZW statuten geldig zijn (inhoudelijk correct, correct 

neergelegd volgens de procedure, ...). 

 Bewaken dat het functioneren van de groep in lijn ligt met onze statuten. 

 De AV-ledenlijst wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vereniging. 

Wijzigingen van het bestuur of van de statuten worden neergelegd bij de griffie van 

de rechtbank van koophandel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 Het netjes bijhouden van alle paperassen van de VZW, zodat we alles op elk moment 

kunnen terugvinden. 

Penningmeester 
 Het beheer van de financiën. 

 Melden van vastgestelde anomalieën  

 De belastingaangifte van de VZW. 

 Jaarlijks opmaken van een overzicht van de financiën van de VZW 

 Uitstippelen van de begroting voor het komend jaar 

 jaarlijks neerleggen van de jaarrekening bij de rechtbank van koophandel. Zie ook 

hoofdstuk 6, Financieel beheer. 

Materiaalbeheerder 

 Het beheer van het investeringsmateriaal  

 het opmaken en up to date houden van de inventaris van het materiaal. 

 Er over waken dat het materiaal gebruiksklaar is voor de evenementen (waaronder het 

kamp) 

 Het toegangbeheer tot het materiaalkot (wie heeft een sleutel?) 

 Initiatief nemen tot een algemene opkuis van het materiaalkot, aanwezigheid bij het 

schikken van het materiaal na een kamp,… 

 Goede samenwerking nastreven met de materiaalmeester van de scoutsgroep De 

Veermuis. 

 



Statuten 

Het doel van de VZW en de manier waarop de VZW werkt, ligt vast in statuten.  

De statuten moet je beschouwen als het basisdocument dat de werking van de VZW BatPat 

vastlegt. De statuten zelf bevatten lang niet alle details van deze werking, maar ze verwijzen 

wel naar de geldige documenten die deze wel bevatten. Concreet verwijzen ze naar: 

 De geldende VZW wetgeving. Deze wetgeving kan door de statuten niet overheerst 

worden, maw je kan dus niet zeggen dat voor onze VZW een artikel in de wetgeving 

niet geldig is. Je kan wel bijzonderheden aanvullen over hoe je een bepaald artikel 

wenst te realiseren. Bv de wet zegt dat er een VZW bestuur moet zijn. De statuten 

kunnen vastleggen hoe je dit bestuur organiseert, maar je kan niet zeggen dat je 

geen bestuur hoeft.  

 Het Algemeen Reglement VZW BatPat. Dit document. 

 

Je kan onze statuten raadplegen in bijlage. 

3. AANSPRAKELIJKHEID 

De VZW en de eigen aansprakelijkheid - de algemene regel 
 

 
Indien leden en bestuurders bepaalde tekortkomingen begaan, kan alleen de VZW worden 

aangesproken om deze tekortkomingen recht te zetten en/of te compenseren. De leden en 

bestuurders van de VZW lopen in principe geen enkel risico. Indien de VZW een 

contractuele overeenkomst niet kan nakomen, kan men in principe enkel de VZW 

aanspreken. Indien de leden of bestuurders fouten maken in hun opdracht, zullen deze 

fouten in principe worden toegerekend aan de VZW 

De leden zijn persoonlijk niet gebonden in hun privé-vermogen. Alleen de VZW kan 

aansprakelijk gesteld worden, op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is 

aan derden en dat de vereniging beheerd wordt als een “goede huisvader”. De VZW kan in 

eigen naam en voor eigen rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard worden. 



De VZW moet zijn leden verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor 

buitencontractuele aansprakelijkheid. 

GEVOLGEN VAN DEZE ALGEMENE REGEL 

 De VZW is aansprakelijk voor contractuele verbintenissen die worden aangegaan in 

naam en voor rekening van de VZW door leden, bestuurders en/of bevoegde derden. 

 De VZW is tevens aansprakelijk voor de buitencontractuele fouten die worden 

begaan door haar leden en bestuurders. 

 De VZW is tevens aansprakelijk voor de buitencontractuele fouten en de toevallige 

fouten van zijn vrijwilligers sedert de nieuwe vrijwilligerswet (2005 ) 

De VZW kan ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. 

Art. 5 van het Strafwetboek stelt het volgende: “Een rechtspersoon is strafrechtelijk 

verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 

verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 

concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd” 

De VZW en de ledenaansprakelijkheid of persoonlijke aansprakelijkheid. 
 

 
Iedereen die in naam van de vereniging meewerkt aan een uitgaand stuk waarop de 

noodzakelijke gegevens niet vermeld zijn, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor 

alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging voor dit stuk heeft 

aangegaan. 

 de naam van de vereniging, het adres van de maatschappelijke zetel en de 

vermelding ‘vzw’ op alle uitgaande documenten; 

 de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 

‘vzw in vereffening’ als de vereniging in vereffening is. 

De VZW en de bestuurdersaansprakelijkheid 

Bestuurders zijn in principe niet aansprakelijk voor de contractuele schulden van de VZW, 

zelfs niet als zij hierbij een fout hebben begaan. 

Gezien het bestuur de bevoegdheid heeft om beslissende invloed uit te oefenen op het 

beleid op persoonlijke basis en/of stemafspraak kan elk bestuurslid aangesproken worden 

voor vergoeding i.v.m. een bestuurdersfout en lopen zij wel een persoonlijk 

aansprakelijkheidsrisico. 

a.Interne aansprakelijkheid binnen de VZW 

De aansprakelijkheid wegens bestuursfouten is een contractuele aansprakelijkheid 

Bestuurders worden immers benoemd door de Algemene Vergadering, waarna ze hun 

mandaat moeten aanvaarden. Op dat moment ontstaat er een contract tussen de VZW en de 

bestuurder. Dat contract wordt een “lastgevingcontract” genoemd en zal naar behoren 

moeten worden uitgevoerd. Indien de bestuurder dit contract niet nakomt, kan de bestuurder 

hiervoor door de VZW zelf persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit kan in drie gevallen: 



1. Indien de bestuurder bestuursfouten maakt. 

Hij maakt een fout wanneer hij in de uitoefening van zijn mandaat tekort komt aan de 

verplichting om de VZW zorgvuldig te besturen, zoals van een normaal en zorgvuldig 

bestuurder in die positie redelijkerwijze mag worden verwacht. Hij moet zich 

gedragen als “goede huisvader”. 

De bestuursfout kan bestaan uit een beslissing, een handeling, een stilzitten, een 

onvoorzichtigheid, een vergetelheid, enz. 

Voorbeelden.: 

 Ondertekening van contracten met duidelijk nadelige voorwaarden voor de 

VZW; 

 Het gebruik van goederen voor een doel dat vreemd is aan het 

maatschappelijk doel van de VZW; 

 Verbintenissen aangaan terwijl men weet dat de VZW ze niet kan nakomen; 

2. Indien een bestuurder de VZW – wetgeving schendt . 

Voorbeelden: 

 Het niet aanpassen van de statuten aan de nieuwe VZW – wetgeving; 

 Het niet voeren van de juiste en verplicht opgelegde boekhouding; 

 Het niet – naleven van de oproepingsvoorwaarden van de algemene 

vergadering; 

3. Indien de bestuurder een inbreuk maakt op de statuten 

Voorbeelden: 

 Het niet – respecteren van strengere meerderheden en/of 

aanwezigheidsquota 

 Het niet – nakomen van bijkomende verplichtingen opgelegd in de statuten 

 Het benoemen van een dagelijks bestuur of een orgaan van 

vertegenwoordiging, terwijl deze mogelijkheid in de statuten niet werd 

voorzien 

 b. Externe aansprakelijkheid 

Gezien de bestuurder zich met derden niet persoonlijk verbindt is hier geen sprake van 

contractuele aansprakelijkheid maar van buitencontractuele aansprakelijkheid. 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Indien een bestuurder misdrijven pleegt, kan hij of zij 

hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

De VZW zal zijn bestuursleden beschermen door het afsluiten van een verzekering die 

de bestuurdersaansprakelijkheid dekt. 

4.  HET GEBOUWEN HET TERREIN 

Algemeen 

Het gebouw en de weide zijn eigendom van de gemeente. Wij mogen er gratis gebruik van 

maken met uitzondering van de verbruikskosten zoals water en elektriciteit. Eveneens 

hebben wij een huurovereenkomst met de gemeente. Deze huurovereenkomst blijft 9 jaar 

gelden en het is aan de VZW de verlenging aan te vragen bij de gemeente. De huidige 

huurovereenkomst loopt af in 2019. Er moet bijgevolg ten laatste in 2018 een verlenging 

worden aangevraagd.  



Het is dan ook logisch dat we er voor waken dat wij het gebouw in een goede staat houden. 

Volgende afspraken werden met de feitelijke vereniging 200e FOS De Vleermuis gemaakt:  

Brandbeveiliging 
De VZW volgt de voorschriften voor brandbeveiliging op en zorgt voor het nazicht van de 

brandblusapparaten. 

Rookverbod 

Het is bij wet verboden om te roken in ‘gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk 

zijn’. Jeugdlokalen vallen daar volgens de wet ook onder. Er mag dus op geen enkel moment 

of onder geen enkele voorwaarde gerookt worden in de lokalen, ook niet in het 

leidingslokaal. Er staan strenge boetes op overtredingen. 

Orde en netheid 

Orde en netheid in de lokalen en op de weide hangen in de eerste plaats af van de 

mentaliteit van de leiding. Zij moeten zelf heel ordelijk zijn en zodoende het goede voorbeeld 

geven aan de kinderen en hen daarin constant stimuleren. Dit is een aandachtspunt! 

Voor de opkuis na de wekelijkse activiteiten wordt steeds bij het begin van het scoutsjaar 

bepaalde afspraken gemaakt. Het is aan de Eenheidsleider om hierover te waken en ervoor 

te zorgen dat deze afspraken gevolg worden. Ook het toilet en de keuken vallen onder deze 

‘opkuis’-afspraak. De keuken is enkel toegankelijk voor leiding en seniors. Ook de keuken 

moet netjes achtergelaten worden. Etensresten en bederfbare producten moeten worden 

weggegooid. Niet bederfbare producten kunnen bij de voorraadkoffer gevoegd worden en 

doen zo dienst voor andere takken. 

Overnachtingen in het lokaal 
Overnachten in het scoutslokaal is verboden. Wel is het mogelijk tenten op de weide te 

plaatsen voor overnachting door de scouts zelf. 

Gebruik van het lokaal door derden 

Verhuur mag tot 4 dagen. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 27 van het reglement ‘ter 

beschikking stellen van de infrastructuur aan verenigingen’ van de gemeente Gavere, 

prinsdom aan de schelde. 

Afsluiting & begroeiing 

De afsluiting rondom het lokaal en de toegangspoorten mogen niet beschadigd worden.  

Vuur maken 

Op het terrein mag een kampvuurcirkel gemaakt worden. Er wordt slechts één plaats 

gemaakt om vuur te maken voor alle activiteiten: afsluiter, technieken- en 

kookvergaderingen, barbecue, enz. opdat het terrein niet bezaaid wordt met 

kampvuurcirkels.  

Terrein 

Er mag niet met auto’s over het terrein gereden worden. Indien men toch op het terrein moet 

met een wagen, mogen enkel de flanken gebruikt worden. 



5.   BEHEER VAN SCOUTSMATERIAAL 

De vzw zorgt dat de scoutsvereniging over het nodige materiaal kan beschikken om een 

degelijke scoutswerking te garanderen. De VZW en de scoutsvereniging hebben een 

duidelijk overzicht(=inventaris) over het materiaal. In samenspraak met de feitelijke 

vereniging De Vleermuis zal de VZW de nodige handelingen stellen voor aanschaf, 

onderhoud, herstelling en vervanging van het materiaal. Ook de bedragen voor verhuur en 

vergoeding bij beschadiging van het materiaal worden samen met de feitelijke vereniging 

vastgesteld. 

Er wordt enkel materiaal uitgeleend aan: 

 Mensen die lid zijn van de scouts. 

 Verenigingen met een sociaal gedachtegoed 

Dit alles moet natuurlijk in samenspraak met de materiaalbeheerder beslist worden.  

Anders wordt er geen materiaal verhuurd. 

Bij het uitlenen of verhuur aan derden wordt door de materiaalbeheerder een 

uitleendocument opgesteld, waarbij gedetailleerd wordt welk materiaal en aan wie (met de 

nodige contact gegevens)het wordt toevertrouwd (en voor welke periode). 

Bij verlies of beschadiging van het materiaal zal de uitlener de schade vergoeden. Hierbij kan 

rekening houden worden met de veroudering van het verloren of beschadigde materiaal. De 

materiaalbeheerder zal zijn voorstel steeds aan het bestuur voorleggen 

Tenten worden in geen geval uitgeleend, om schade te vermijden. 

6.   FINANCIEEL BEHEER 

De penningmeester beheert de verschillende rekeningen: 

 de algemene zichtrekening 

 de (eventuele) spaarrekening 

 de (eventuele) effectenrekening 

De algemene zichtrekening vormt een werkingsrekening waarmee de kosten van de vzw 

betaald worden en waarop de eventuele opbrengsten geïnd worden. Daarnaast beschikt de 

vzw over een spaarrekening. Op deze rekening wordt het geld gestort dat niet nodig is voor 

de dagelijkse werking van de vzw.  De penningmeester kan geld van de zichtrekening naar 

de spaarrekening overschrijven en omgekeerd.  De vzw kan geld beleggen waardoor ze een 

aanvullende effectenrekening (of een andere beleggingsportefeuille) bezit. Indien de gelden 

van de investering vrijkomen worden deze op de algemene spaarrekening gestort. Alle 

beslissingen omtrent geldbeleggingen worden op de algemene vergadering besproken. De 

algemene vergadering waakt steeds over het feit dat er genoeg geld aanwendbaar is. De 

vzw zuivert basisrekening van de feitelijke vereniging De Vleermuis aan wanneer deze onder 

de 3000 euro gaat (bijvoorbeeld na een evenement).  



  



GELEZEN EN GOEDGEKEURD 
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