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Op 5 december 1979, werd een 
vereniging zonder winstoogmerk 
opgericht door de volgende per-
sonen, allen van Belgische na-
tionaliteit:

•	 Burghgraeve,Theophiel, stads-
bediende, Pantserschipstraat 
85, 9000 Gent.

•	 De Backer, Guy, specialist hart- 
en vaatziekten,Casselrijlaan 24, 
9800 Deinze.

•	 Decraemer, Maurits, op rust 
gestelde, Ganzendries 102,

      9000 Gent.

•	 Malschaert, Charles, hande-
laar, Stapelplein 53-54, 9000 
Gent.

•	 Martens Paul, verpleger, 
Kikvorsstraat 32, 9000 Gent.

•	 Moerman, Raoul, verpleger,
      Dampoortstraat 63, 9000 Gent.

•	 Van Coninckxloo, Gaston, 
bankambtenaar, August Marcel-
straat 43, 9300 Aalst.

•	 Van Eeckhautte, Jeannette, 
zonder beroep, Holdaal 60,       
9000 Gent.

De statuten van deze vereniging
werden als volgt gewijzigd:

TITEL I
NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Art. 1
De vereniging draagt de naam:
«Samen Uit, Samen Thuis» 
afgekort: SUST.

Art. 2
De zetel is gevestigd te 9000 Gent,
U.Z. 10 E - K12, De Pintelaan 185.
De maatschappelijke zetel ressor-
teert onder het gerechtelijke arron-
dissement Oost-Vlaanderen.
Alle stukken voorgeschreven door
de v.z.w. wet worden neergelegd
in het dossier bijgehouden op de
griffie	van	de	rechtbank	van	koop-
handel van voornoemd gerech-
telijk arrondissement.

Art. 3
De vereniging heeft tot doel:
Het nastreven in clubverband van
sociaal en fysisch optimale levens-
voorwaarden, inzonderheid voor
hartpatiënten, bij middel van sport-
activiteiten.
Zij kan alle handelingen stellen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks be-
trekking hebben op haar doel. Zij
kan inzonderheid haar medewer-
king verlenen en deelnemen aan
iedere activiteit die met haar doel
overeenstemt.

Art. 4
De vereniging wordt opgericht voor 
onbepaalde duur.

VERNIEUWDE STATUTEN
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TITEL II
LIDMAATSCHAP

Art. 5
De vereniging bestaat uit bestuur-
ders,  toegetreden leden en vaste 
leden.
De vereniging telt minimum drie en 
maximum dertig vaste leden.
Het aantal toegetreden leden is on-
beperkt.
De volheid van het lidmaatschap,
met inbegrip van het stemrecht op
de algemene vergadering, komt
uitsluitend toe aan de vaste leden
en niet aan de toegetreden leden.
De toegetreden leden hebben en-
kel de rechten en verplichtingen
hen bedeeld door deze statuten.
De statutaire bepalingen dienaan-
gaande kunnen zonder consul-
tatie of akkoord van de toege-
treden leden worden gewijzigd.
Wie zijn lidgeld niet tijdig betaalt,
zal hierop gewezen worden. Wie
zich hierna niet in regel stelt bin-
nen de 30 dagen, is niet langer lid
van de vereniging.

Art. 6
Een bestuurder die wordt aange-
steld door de algemene vergade-
ring is automatisch vast lid van de
vereniging. Kandidaturen worden
schriftelijk ingediend bij de raad
van bestuur na aankondiging van
de statutaire verkiezingen in een
uitgave van het tijdschrift van de
vereniging, voorafgaand aan de al-
gemene vergadering. Elk toegetre-
den lid kan zich kandidaat stellen. 

De leden hebben minimum 30 da-
gen om hun kandidatuur in te die-
nen.
De raad van bestuur onderzoekt 
de kandidatuur tijdens de eerst vol-
gende bijeenkomst. Zijn beslissing 
is zonder beroep en hoeft niet met 
redenen omkleed te worden. Zij 
wordt ter kennis gebracht van de 
kandidaat.
De niet aangenomen kandidaat kan
zich slechts een jaar na de datum
van deze beslissing opnieuw kandi-
daat stellen.
Personen die de vereniging wensen
te helpen haar doel te verwezen-
lijken, kunnen worden toegelaten
op aanvraag in hoedanigheid van
steunend of beschermend toege-
treden lid.

Art. 7
Zowel toegetreden als vaste 
leden kunnen te allen tijde ontslag
nemen uit de vereniging. Zij kun-
nen slechts worden uitgeslo-
ten door de algemene vergadering
en met een meerderheid van twee
derde van de stemmen.
In afwachting van de beslissing 
omtrent de uitsluiting van een vast 
of toegetreden lid, kan de raad van 
bestuur het lidmaatschap schorsen .
De schorsing zal per aangetekend 
schrijven aan de betrokkene 
worden medegedeeld. Zij kan ma-
ximaal zes weken duren, binnen 
welke termijn de algemene verga-
dering moet bijeenkomen om over 
de uitsluiting te beslissen. Op deze 
bijeenkomst van de algemene ver-
gadering behoudt het betrokken 
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lid al zijn lidmaatschapsrechten. 
Besluit de algemene vergadering 
niet tot uitsluiting over te gaan, dan 
vervalt van rechtswege de schors-
ing van het lid en wordt het geacht 
nooit te hebben plaats gehad.
Het lidmaatschap van een 
vast of toegetreden lid ein-
digt automatisch door het overlij-
den van de natuurlijke persoon.
Ontslagnemende of uitgesloten le-
den en hun rechtsvervolgers heb-
ben geen deel in het vermogen
van de vereniging en kunnen nooit
teruggave of vergoeding vorderen
van gestorte bedragen of gedane
inbrengen.

Art. 8
Alle leden betalen dezelfde jaarlijk-
se bijdrage (lidgeld).
Het max. bedrag wordt vastgesteld
op 50,00 €. De bijdragen worden
door de algemene vergadering
vastgelegd.

TITEL III

ALGEMENE VERGADERING

Art. 9
De algemene vergadering is sa-
mengesteld uit alle vaste leden. Zij
wordt voorgezeten door de voor-
zitter van de raad van bestuur of
door de ondervoorzitter of bij afwe-
zigheid van voornoemde personen
door de oudste aanwezige bestuur-
der.

Art. 10
De algemene vergadering is het
hoogste orgaan van de vereniging.
Zij bezit machten die haar uitdruk-
kelijk zijn toegekend door de wet of
door de onderhavige statuten.
Een vast lid kan zich door een an-
der vast lid laten vertegenwoordi-
gen. Elk vast lid kan slechts één
ander vast lid vertegenwoordigen.
Elk vast lid beschikt over één stem
op de algemene vergadering.
Behoren inzonderheid tot haar be-
voegdheid:

1. De wijzigingen van de statuten;
2. De benoeming en afzetting van
      de bestuurders;
3. De goedkeuring van de begro-
      ting en van de rekeningen;
4. De vrijwillige ontbinding van de 

vereniging;
5. De uitsluiting van een vast lid /

toegetreden lid voorgedragen 
door de raad van bestuur kan 
enkel bij akkoord van 2/3 van 
de algemene vergadering;

6. De kwijting aan de bestuur-
      ders;
7. De omzetting van de vereni-

ging in een vennootschap met 
een sociaal oogmerk;

8. Alle gevallen waarin onderha-
      vige statuten dat vereisen;
9. Benoeming, afzetting en kwjjting 

van  commissarissen, hun man-
daat   is onbezoldigd.
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Art. 11
De algemene vergadering moet
minstens eenmaal per jaar gehou-
den worden. Deze zal plaats vinden 
in  de eerste helft van de maand
maart.
 .
Art. 12
Op verzoek van één vijfde van de 
vaste leden moet de algemene ver-
gadering samengeroepen worden, 
met de agendapunten door hen 
aangebracht. In dat geval moet de 
bijeenkomst binnen de 21 dagen 
na het verzoek samengeroepen 
worden en moet deze uiterlijk 
de veertigste dag na het vezoek 
plaatsvinden.

Art. 13
De agenda van een algemene ver-
gadering kan steeds worden uit-
gebreid op verzoek van één twin-
tigste van de vaste leden: op hun 
verrzoek moeten deze extra punt-
en aan bod komen. Dit recht geldt 
uiterlijk tot 2 werkdagen voor de 
vergadering

Art. 14
De algemene vergadering wordt
bijeengeroepen door middel van
een aankondiging in het kwartaal-
blad. Ieder vast lid ontvangt, min-
stens veertien dagen vóór de alge-
mene vergadering, een schriftelijke
uitnodiging, ondertekend door de 
voorzitter en secretaris, ze vermeldt 
dag, uur en plaats van de alge-
mene vergadering evenals de door 
de raad van bestuur vastgelegde 
agenda.

Art. 15
Ieder vast lid heeft recht op één
stem.

Art. 16
Betreffende aangelegenheden, an-
dere dan deze hieronder vermeld,
worden de besluiten genomen bij
eenvoudige meerderheid (= de
helft + één, onthoudingen worden
niet meegeteld) van de aanwezige
en vertegenwoordigde vaste leden.   
Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.
Bij uitsluiting van een vast of toe-
getreden lid, van wijziging van de 
statuten of van ontbinding van de 
vereniging, zal de in de wet voor-
geschreven procedure worden 
nageleefd. Bij de stemming worden 
onthoudingen geteld als tegenstem.

Art. 17
De beslissingen van de algemene
vergaderingen worden onder vorm
van notulen in een daartoe bestem-
de kaft bijgehouden en ondertekend
door de aanwezige leden. Deze kaft
wordt bewaard op de maatschap-
pelijke zetel waar alle leden er in-
zage kunnen van nemen, zonder
verplaatsing ervan.
Alle leden of derden die van een
belang doen blijken, kunnen uit-
treksels vragen die worden onder-
tekend door de voorzitter en een
bestuurder.
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TITEL IV
BEHEER, DAGELIJKS BESTUUR

Art. 18
De vereniging wordt beheerd door
een raad van bestuur samenge-
steld uit minstens drie leden geko-
zen door de algemene vergadering,
voor een termijn van vier jaar, en
steeds door haar afzetbaar. Zo door
vrijwillig ontslag, verstrijken van
termijn of afzetting, het aantal be-
stuurders is teruggevallen tot onder
het wettelijke minimum, dan blijven
de bestuurders in functie totdat in
hun vervanging is voorzien. De be-
stuurders handelen als een college.
Ze oefenen hun mandaat kosteloos
uit, tenzij de algemene vergadering
anders zou bepalen. Een bestuur-
der kan ontslag nemen door middel
van een schrijven te richten aan de
Algemene Vergadering welke zijn
ontslag schriftelijk zal bevestigen.

Art. 19
In geval van vacature tijdens een
mandaat, wordt een voorlopige be-
stuurder door de algemene verga-
dering benoemd. Hij voltooit in dit
geval het mandaat van de bestuur-
der die hij vervangt. De uittredende
bestuurders zijn herkiesbaar.

Art. 20
Onder de leden van de raad van be-
stuur wordt een voorzitter, een on-
dervoorzitter, een penningmeester
en een secretaris gekozen.
In geval de voorzitter verhinderd is,
wordt zijn taak waargenomen door
de ondervoorzitter of de oudste  der 
aanwezige bestuurders.

Art. 21
De raad van bestuur wordt bijeen-
geroepen door de voorzitter. Hij kan 
slechts beslissen indien een meer-
derheid aanwezig is.
De beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheid van stem-
men (= de helft + één, onthou-
dingen worden niet meegeteld).
Bij staking van stemmen heeft de
stem van de voorzitter of van die-
gene die hem vervangt de doorslag.
De beslissingen worden genotuleerd 
en ondertekend door de aanwezige 
bestuurders. De notulen worden in 
een daartoe bestemde kaft bijge-
houden. De uittreksels die moeten 
worden overgelegd en al de andere 
akten, worden door twee bestuur-
ders ondertekend.

Art. 22
De raad van bestuur heeft de meest
uitgebreide macht voor het beheer
en het bestuur van de vereniging.
Zijn enkel uitgesloten van zijn be-
voegdheid, de handelingen die door
de wet of onderhavige statuten tot
de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.

Art. 23
Tegenover derden kan de vereniging
geldig worden vertegenwoordigd
bij buitengerechtelijke handelingen
door de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders.
Bij ontstentenis hiervan wordt ge-
acht in eigen naam te handelen.
Iedere handeling tegenover derden
zal steeds, om geldig te zijn, in de
notulen van de tweemaandelijkse 
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vergaderingen worden vermeld.
Het dagelijks bestuur wordt waar-
genomen door de raad van be-
stuur.

Art. 24
Door de bestuurders worden geen
persoonlijke verplichtingen aange-
gaan omwille van hun mandaat;
hun aansprakelijkheid is beperkt
tot het vervullen van de hun gege-
ven opdracht. Hun mandaat wordt
uitgeoefend ten kosteloze titel.

Art. 25
De penningmeester, en bij diens
afwezigheid de voorzitter of onder-
voorzitter, is gemachtigd ten voor-
lopige	of	definitieve	titel,	de	vrijge-
vigheden te aanvaarden die aan de
vereniging worden gedaan en alle
formaliteiten te vervullen voor de
verkrijging ervan.
De leden van de raad van bestuur 
worden verkozen voor de termijn 
van vier jaar. Na deze termijn kun-
nen zij zich herverkiesbaar stellen.

TITEL V
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 26
Een huishoudelijk reglement kan
door de raad van bestuur aan de al-
gemene vergadering worden voor-
gesteld. Dit reglement kan door
de algemene vergadering worden
gewijzigd bij gewone meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoor-
digde leden.

TITEL VI
ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 27
Het boekjaar van de vereniging
loopt van 1 januari tot 31 decem-
ber.

Art. 28
De rekeningen van het verlopen jaar
en de begroting van het volgende
jaar, zullen jaarlijks onderworpen
worpen aan de goedkeuring van de
gewone algemene vergadering.
Een boekhouding zal conform de
wettelijke normen door de penning-
meester worden bijgehouden.

Art. 29
In geval van ontbinding van de ver-
eniging benoemt de algemene ver-
gadering één of meer vereffenaars;
zij bepaalt hun bevoegdheid en de
bestemming die aan de netto activa
van het patrimonium moet worden
gegeven.
Deze bestemming moet in het
voordeel zijn van een goed werk.
Deze beslissingen en de naam,
het beroep en het adres van de
vereffenaar(s), worden bekendge-
maakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
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TITEL I
STATUUT VAN DE LEDEN

Artikel 1
Lidmaatschap van Sust vzw.
Artikel 1. 1
Om als lid te worden toegelaten,
dient het lid te beschikken over een
geldige inschrijving.
Artikel 1. 2
Als lid kunnen worden toegelaten
hart- en vaatpatiënten.
Nieuwe leden mogen pas deelne-
men aan de revalidatie trainingen 
van Sust vzw nadat zij beschik-
ken over een recent attest, waaruit 
blijkt dat er medisch geen bezwaar 
is. Dit attest moet komen van een 
cardioloog.

Artikel 2
Verschillende vormen van lid-
maatschap
Artikel 2.1:
Toegetreden leden zijn de leden zo-
als omschreven in de artikels 2.1.1.
tot en met 2.1.4.
Artikel 2.1.1:
Alle hart- en vaatpatiënten die op
regelmatige basis aan minstens 
één van  de door Sust vzw geor-
ganiseerde revalidatie trainingen 
en/of zwemsessies in het UZ Gent 
deelnemen en/of actief wandelen 
of	 fietsen	 en	 het	 overeenkomstig	
lidgeld betalen. 
Alle andere hart- en vaatpatiënten
die het overeenkomstig lidgeld be-

talen.
Artikel 2.1.2:
Alle partners van hart- en vaatpa-
tiënten die op regelmatige basis
deelnemen aan minstens één van
de door Sust vzw georganiseerde
zwemsessies en/of actief mee wan-
delen	of	fietsen	en	de	overeenkom-
stige bijdrage betalen.
Artikel 2.1.3:
Partners van overleden leden die
lid zijn of het willen worden en het
overeenkomstig lidgeld betalen.
Artikel 2.1.4:
Ereleden die zich op speciale ma-
nier hebben ingezet voor Sust vzw.
Tot erelid kunnen worden benoemd,
die leden die door de algemene ver-
gadering met een meerderheid van
stemmen worden goedgekeurd, op
voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 2.2:
Vaste leden zijn toegetreden leden,
zoals omschreven in artikel 2.1.1.,
die actief de werking en de verdere
uitbouw van de Sust vzw wensen te
ondersteunen.
Zij vormen een kern van leden op
wie de raad van bestuur een beroep
kan doen voor bepaalde concrete
verantwoordelijkheden.

Artikel 3
Benoeming van de vaste leden
en de bestuursleden

Artikel 3.1. Vaste leden
Elk toegetreden lid kan zich op elk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT



moment schriftelijk kandidaat stel-
len als vast lid.
Artikel 3.2. Bestuursleden
Een bestuurder die wordt aange-
steld door de algemene vergade-
ring is automatisch vast lid van 
de vereniging. 
Kandidaturen worden schriftelijk 
ingediend bij de raad van be-
stuur na aankondiging van de 
statutaire verkiezingen in een 
uitgave van het tijdschrift van de 
vereniging, voorafgaand aan de al-
gemene vergadering. Elk toegetre-
den lid kan zich kandidaat stellen. 
De leden hebben minimum 30 da-
gen om hun kandidatuur in te die-
nen.

Artikel 4
Verantwoordelijkheid van de le-
den en van het bestuur

Leden die deelnemen aan de door
Sust vzw georganiseerde sportac-
tiviteiten en daarbij de instructies
van welke aard ook van de begelei-
ders en organisatoren negeren, 
doen dit op eigen risico.
Sust vzw kan hiervoor op geen en-
kele wijze verantwoordelijk worden
gesteld. Door zijn/haar handteke-
ning op het inschrijfformulier, heeft
een nieuw lid verklaard een exem-
plaar van de statuten en van het
huishoudelijk reglement te hebben
ontvangen en elke bepaling ervan
te kennen en te aanvaarden.

Artikel 5
Beëindiging van het lidmaat-
schap

Artikel 5.1:
Wanneer een lid ontslag neemt uit
de vereniging, wordt het lidgeld
niet terugbetaald. Het lidmaat-
schap blijft geldig tot aan het einde
van het lopende academiejaar.

Artikel 5.2:
Wie zijn lidgeld niet tijdig betaalt,
zal hierop gewezen worden. Wie
zich hierna niet in regel stelt bin-
nen de 30 dagen, is niet langer lid
van de vereniging.

Artikel 6
De verschillende sportactivitei-
ten en de daaraan verbonden 
lidgelden

Artikel 6.1
•	 De revalidatie- of conditietrai-

ningen.
•	 De zwemsessies.
•	 De  wandelingen.
•	 De	fietstochten.

Artikel 6.2
De structuur van de lidgelden is sa-
mengesteld uit de delen zoals hier-
onder bepaald in de artikels 6.2.1. 
tot 6.2.4.
Artikel 6.2.1
Een basislidgeld voor alle toegetre-
den leden zoals omschreven in ar-
tikel 2.1.1.

Artikel 6.2.2
Een bijdrage voor wie aan de re-
validatietrainingen en/of zwemses-
sies in het revalidatiecentrum van 
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het UZ Gent deelneemt waarvoor 
Sust vzw begeleiding verzekert.

Artikel 6.2.3
Een verplichte bijdrage voor de
verzekering tegen lichamelijke on-
gevallen voor de deelnemers aan
sportactiviteiten waarbij Sust vzw
begeleiding verzekert.
Artikel 6.2.4
Een vrijblijvende bijdrage voor een
24u/24u verzekering tegen licha-
melijke ongevallen voor alle leden.

Artikel 7
Verhaal tegenover de bestuur-
ders en/of organisatoren

De leden verklaren vrij tot de ver-
eniging toe te treden. Zij erkennen
dat zij vrijwillig en op eigen verant-
woordelijkheid aan de activiteiten
deelnemen.
Wanneer een lid na een langdurige
afwezigheid of ziekte de trainingen
wenst te hervatten, dient hij/zij te-
rug te voldoen aan de voorwaarde
vervat in artikel 1.2.

Artikel 8
Uitsluiting van een lid

Vooraleer de uitsluiting van een
lid aan de algemene vergadering
wordt voorgesteld, zal het door de
raad van bestuur worden opgeroe-
pen bij aangetekende brief, om de
reden van de uitsluiting te verne-
men. Hierbij zal het lid zijn stand-
punt kunnen verdedigen. Bij mo-
gelijke confrontatie wordt de beslis-
sing, na het lid gehoord te hebben,

door de raad van bestuur , in samen-
spraak me de vaste leden met twee-
derde meerderheid genomen om
het lid voor te stellen voor uitslui-
ting aan de algemene vergadering.
Vanzelfsprekend wordt een beslis-
sing niet lichtvaardig genomen en
zal het benadelen van de vereniging
of haar leden aan de basis moeten
liggen van de beslissing.

TITEL II
WERKING VAN DE RAAD VAN

BESTUUR
Artikel 9
Bestuursfuncties

Bij de verdeling der bestuursfunc-
ties voorziet het bestuur in de ver-
vanging van de functies van voor-
zitter, secretaris, penningmeester
en ondervoorzitter.
Bij het uitvoeren van onderstaande
bestuursfuncties kan de mandaat-
houder zich laten bijstaan door an-
dere bestuurders of vaste leden.

Artikel 9.1.
De voorzitter is o.m. belast met:
•	 De leiding over de dagelijkse   

werkzaamheden van de ver-        
eniging.

•	 De leiding van de algemene    
vergaderingen en de bestuurs-
vergaderingen.

•	 Hij vertegenwoordigt de vereni-
ging	bij	officiële	gelegenheden.

Artikel 9.2.
De secretaris is o.m. belast met:
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•	 Het bijhouden van de notulen
      der vergaderingen.
•	 Het voeren van de algemene
      correspondentie.
•	 Het beheer en verzorging van
      het archief.
•	 Overige	 specifieke	 administra-
      tieve taken.

Artikel 9.3.
De penningmeester beheert de 
gelden der vereniging en is onder-
meer belast met:
•	 Het innen en administratief    

verwerken van de inkomsten
      en uitgaven.
•	 Het	 financiële	 verslag	 voor	 de
      raad van bestuur (trimestrieel).
•	 Het jaarlijks schriftelijk verslag
	 	 	 	over	de	financiële	positie	van
    de vereniging op de algemene
      vergadering.
•	 Het beheer van de verenigings-   

gelden in overeenstemming 
    met de door de raad van be-
      stuur gegeven richtlijnen.

Artikel 10
Mandaten voor bestuursfuncties
Artikel 10.1.
De mandaten voor een bestuurs-

functie worden gegeven voor een
periode van vier jaar. Het verlopen
van de mandaten valt samen met
de jaarlijkse algemene vergade-
ring.

Artikel 10.2.
Indien een bestuurder door om-
standigheden zijn mandaat niet
verder kan vervullen, wordt voor de
nog resterende periode het man-
daat toevertrouwd aan andere be-
stuurders.

Artikel 11
Frequentie van samenkomst

De raad komt minstens 6 maal per
jaar samen.

TITEL III
OFFICIËLE LEDENLIJST VAN

SUST VZW

Artikel 13
Vertrouwelijkheid van de ledenlijst

De ledenlijst is interne en vertrou-
welijke informatie.
De wet op de bescherming van de 
privacy zal hier worden gevolgd.

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2016.


