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HOOFDSTUK I : BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
art 1

De vereniging heet "Belgische Rock 'n' Roll en Boogie-Woogie Federatie - Fédération Belge
de Rock 'n' Roll et de Boogie-Woogie", afgekort BRBF-FBRB.

art 2

De maatschappelijke zetel is aan
correspondentieadres is hetzelfde.

het

adres

van

de

Voorzitter

gevestigd.

Het

HOOFDSTUK II : DOELSTELLINGEN
art 3

De BRBF-FBRB coördineert het beoefenen, aanleren en propageren van de sportieve rock
voor professionelen en amateurs in al zijn vormen en in het bijzonder de acrobatische rock, de
boogie-woogie, de Lindy-hop, alsmede alle disciplines vermeld in de WRRC (World Rock 'n'
Roll Confederation) statuten..

art 4

Elke wijziging van deze doelstellingen die de disciplines vermeld in art 3 zou belemmeren leidt
de facto tot het ontbinden van de vereniging.

art 5

De middelen om dit doel te bereiken zijn onder meer :
1. Het motiveren en opleiden van rocklesgevers.
2. Het lidmaatschap van de WRRC (World Rock 'n' Roll Confederation) en de deelname aan
WRRC-cursussen, -vergaderingen en -wedstrijden.
3. Het organiseren van cursussen, stages, studiedagen, wedstrijden, demonstraties,
congressen, bals en elke andere manifestatie die de sportieve rock in al zijn vormen kan
propageren.

art 6

Om dit doel te bereiken mag de BRBF-FBRB: gelijk welke comité, vereniging, organisatie,
unie of federatie die bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de BRBF-FBRB, erkennen
of zelf er lid van worden..

HOOFDSTUK III : LEDEN
art 7

De BRBF-FBRB kent vier soorten leden : effectieve leden, aangesloten leden, buitengewone
leden en ereleden.
Kunnen effectief lid worden :
De minimum leeftijd om effectief lid te worden is 18 jaar.
1. Elk BULDO-lid zoals bepaald in art. 30 van het inwendig reglement.
2. Elk BRBF-lid zoals bepaald in art. 30 bis van het inwendig reglement.
3. Elke rocklesgever zoals bepaald in art. 31 van het inwendig reglement.
Kan aangesloten lid worden : Elke aspirant rocklesgever zoals bepaald in art. 32 van het
inwendig reglement.
Kan buitengewoon lid worden : Elke club die geen effectief of aangesloten lid als lesgever
heeft.
Kan erelid worden : Elke persoon die wegens zijn prestaties voor de BRBF-FBRB met een 2/3
meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden op een algemene vergadering tot erelid
verkozen wordt.

art 8

Het lidmaatschap dient schriftelijk aangevraagd te worden aan het Bestuur dat over de
ontvankelijkheid beslist. De aanvraag tot buitengewoon lidmaatschap dient te gebeuren zoals
voorzien in art. 51 van het inwendig reglement.

art 9

Het Bestuur kan een proefperiode van een jaar opleggen als de kandidaat niet gekend is of
van een concurrerende vereniging overkomt.

art 10 De vereniging dient te bestaan uit minstens 5 effectieve leden.
art 11 De effectieve, aangesloten en buitengewone leden kunnen op elk ogenblik schriftelijk ontslag
indienen bij het Bestuur.
- Leden die hun lidgeld niet betaald hebben één maand na de schriftelijke herinnering hieraan
worden als ontslagnemend beschouwd.
- Uitsluiting van een effectief lid kan maar gebeuren door de Algemene Vergadering en dit met
een 2/3 meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden.
- Het Bestuur kan een aangesloten of buitengewoon lid uitsluiten als het niet meer
beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in art. 32, 46 t/m 55 van het inwendig reglement.
- Bij zware inbreuken op statuten, inwendig reglement of de wetten van eerbaarheid en welvoeglijkheid, kan het Bestuur een lid schorsen in afwachting van de beslissing van de
Algemene Vergadering.
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art 12 Een ontslagnemend effectief, aangesloten of buitengewoon lid wordt uitgesloten. Zijn rechthebbenden kunnen geen enkel recht doen gelden op het vermogen van de vereniging.
art 12 bis De titel van erelid is alleen een eretitel. Ze kan worden gegeven aan een persoon die
wegens zijn prestaties voor de BRBF-FBRB met een 2/3 meerderheid der aanwezige
stemgerechtigde leden op een algemene vergadering tot erelid verkozen wordt.
De titel brengt geen enkele verplichting tot het betalen van lidgeld of tot het volgen van
activiteiten met zich mee. Ze geeft ook geen stemrecht. Ereleden krijgen gratis toegang tot
alle activiteiten van de federatie; behalve tot de stages waar een financiële bijdrage gevraagd
wordt.
Het wordt de ereleden aangeraden het statuut van effectief lid te behouden of te bekomen als
ze alle rechten willen hebben.
Ereleden worden benoemd voor het leven, behalve als zijn daden en / of uitlatingen schade
toebrengen aan de eerbaarheid of de reputatie van de federatie. Na alle partijen gehoord te
hebben, kan de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden de
titel laten vervallen.

HOOFDSTUK IV : LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
art 13 Alle leden ongeacht hun status (effectief, aangesloten of buitengewoon lid) betalen éénzelfde
jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag door het Bestuur wordt vastgesteld maar dat niet hoger
mag zijn dan € 250. Er wordt van hen verwacht dat zij regelmatig de stages en studiedagen
van de vereniging bijwonen.

HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERING
art 14 De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzit(s)ter van het Bestuur.
art 15 Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren :
1- het wijzigen van statuten en inwendig reglement volgens de bepalingen van art. 24 t/m 26
van deze statuten.
2- het aanstellen en ontslaan van de bestuursleden plus een vervanger.
3- het verkiezen en ontslaan van de voorzitter van het Bestuur.
4- het goedkeuren of verwerpen van de jaarrekeningen, de budgetten en het activiteitsverslag
van het Bestuur.
5- het aansluiten als lid of de erkenning van gelijk welke comité, vereniging, organisatie, unie
of federatie krachtens art 6
6- alle overige bevoegdheden voortspruitend uit de wet, de statuten of het inwendig
reglement.
art 16 Het bijeenroepen en de besprekingen van de Algemene Vergadering gebeuren zoals bepaald
in art. 35 t/m 42 van het inwendig reglement.
art 17 Het proces-verbaal van de beslissingen van de Algemene Vergadering wordt aan de leden
meegedeeld.

HOOFDSTUK VI : HET BESTUUR
art 18 De vereniging wordt beheerd door een Bestuur dat bestaat uit minimum 3 leden verkozen
door de Algemene Vergadering onder de effectieve leden volgens de gegevens vermeld in het
inwendig orderreglement. De voorzitter wordt rechtstreeks aangeduid door de Algemene
Vergadering. De overige bestuursleden verdelen onderling de andere functies. In geval van
ontstentenis of ontslag van een der leden kan het bestuur een nieuw lid coöpteren. Tijdens de
eerstvolgende Algemene Vergadering zal er een definitieve vervanger gekozen worden om
het open mandaat te beëindigen.
art 19 Hun mandaat duurt vier jaar. Om de twee jaar wordt de helft ( minimum 1 of 2) vernieuwd.
Uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
art 20 Het Bestuur vergadert geldig als tenminste de helft der leden aanwezig zijn. Bij staking van
stemmen is deze van de voorzitter of, in zijn afwezigheid die van de ondervoorzitter doorslaggevend.
art 21 Het Bestuur vergadert zoals bepaald in art. 59 t/m 61 van het inwendig reglement.
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art 22 Het Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet expliciet door de wet, de statuten of het
inwendig reglement aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
- Als het Bestuur dit nuttig acht voor de verwezenlijking van de maatschappelijke
doelstellingen, kan het hiervoor onder zijn verantwoordelijkheid commissies oprichten en
ontbinden volgens de procedure bepaald in art. 56 t/m 58 van het inwendig reglement.
- Het Bestuur kent het Belgisch Kampioenschap toe, wijst de deelnemers aan voor de internationale wedstrijden en stelt de voorwaarden vast waaronder clubs en scholen kunnen deelnemen aan wedstrijden.
- Het Bestuur doet in het algemeen uitspraak over al wat betreft de rechten en plichten van de
leden in de schoot van de vereniging en regelt alle gevallen waarin de huidige statuten niet
voorzien.
art 23 De bestuursleden gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan
betreffende verbintenissen van de vereniging en oefenen hun mandaat gratis uit.

HOOFDSTUK VII : WIJZIGING VAN DE STATUTEN
art 24 Wijzigingen aan de statuten en het inwendig reglement kunnen door het Bestuur aan de
Algemene Vergadering worden voorgesteld. Zij moeten minstens 14 dagen voor de stemming
aan de leden van de Algemene Vergadering worden meegedeeld.
art 25 De statuten kunnen maar gewijzigd worden als de meerderheid van de leden van de
Algemene Vergadering aan de stemming deelneemt. De wijzigingen moeten worden
goedgekeurd door een 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen met inbegrip van
schriftelijke stemmen en volmachten. Als de meerderheid van de leden niet aanwezig zijn,
dient een tweede stemming plaats te vinden tussen de 15de en de 30ste dag na de eerste
stemming. Dan volstaat een 2/3 meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden, welke ook hun aantal zij.
art 26 Het inwendig reglement kan gewijzigd worden met een 2/3 meerderheid der aanwezigen,
welke ook hun aantal zij.

HOOFDSTUK VIII : ONTBINDING
art 27 De ontbinding van de vereniging behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene
Vergadering.
art 28 Het actief van de vereniging gaat dan naar een Belgische vereniging waarvan de
doelstellingen die van de vereniging het meest benaderen. Hierover beslist de Algemene
Vergadering.

HOOFDSTUK IX : INWENDIG REGLEMENT
1. Postadres
art 29 Geschrapt.
2. Bepalingen betreffende de individuele status
art 30 Is BULDO-lid :
- elke gediplomeerde dansleraar van deze beroepsbond.
art 30 bis Is BRBF-lid :
- elke gediplomeerde dansleraar van deze federatie.
art 31 Is rocklesgever :
- elke persoon die de BULDO-opleiding of de BRBF-opleiding tot rocklesgever gevolgd heeft
en geslaagd is in de eindproef.
art 32 Is aspirant rocklesgever :
- elke persoon geldig ingeschreven voor de BULDO-opleiding of voor de BRBF-opleiding tot
rocklesgever zoals bepaald in art. 46 t/m 49 van het inwendig reglement.
- elke persoon aanvaard als aspirant-lid van BULDO of van de BRBF.
art 33 Is rockmonitor : elke persoon die hoe dan ook op een of andere wijze de sportieve rock in al
zijn vormen aanleert maar niet voldoet aan de bepalingen van art. 30 t/m 32.
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art 34 Is rockamateur : elke persoon die niet voldoet aan de bepalingen van art. 30 t/m 33 of
stagiaires rock instructeurs die niet geprofessionaliseerd zijn.
3. Bijeenroeping van de Algemene Vergadering
art 35 Het Bestuur roept de Algemene Vergadering minstens éénmaal per jaar bijeen tijdens het 2de
semester van het kalenderjaar.
art 36 De uitnodiging gebeurt minstens 14 dagen voor de vergadering met mededeling van de
dagorde en andere gegevens nodig voor de besluitvorming.
art 37 Een buitengewone algemene vergadering moet samengeroepen worden als 1/5 der effectieve
leden erom vraagt.
4. Werking van de Algemene Vergadering
art 38 Elk effectief lid heeft stemrecht in de Algemene Vergadering en kan hiervoor ook volmacht geven door schriftelijk een volmachthouder aan te duiden. Deze geeft zijn bewijs van volmacht
voor het begin van de vergadering aan het Bestuur af.
art 39 Elk effectief lid kan volmachthouder zijn, maar slechts van één volmacht.
art 40 De Algemene Vergadering duidt een verslaggever aan die de vergadering zal notuleren.
art 41 De Algemene Vergadering is maar geldig als minstens 1/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is dit niet het geval dan moet een nieuwe Algemene Vergadering
bijeengeroepen worden tussen de 15de en de 30ste dag. Zij vergadert dan geldig ongeacht
het aantal aanwezigen.
art 42 De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid voor zover de statuten niet
uitdrukkelijk een speciale meerderheid voorzien.
4bis. De verkiezing
art 43 De verkiezingen gebeuren geheim. De lijst der kandidaten zal tenminste een week voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden aan effectieve leden. Indien er te weinig
kandidaten zijn voor de open mandaten kan men zich nog kandidaat stellen tijdens de
Algemene Vergadering op voorwaarde dat men door twee stemgerechtigde leden voorgesteld
wordt.
art 44 Voor de verkiezing van het hoofdbestuur zal de Algemene Vergadering een voorzitter kiezen.
Deze zal de verkiezing leiden en toezicht houden op het wettelijk verloop van de stemming.
De bestuursleden worden verkozen door de eenvoudige meerderheid der stemmen. Als de
meerderheid niet behaald wordt voor de te begeven mandaten, zal een nieuwe
verkiezingsronde georganiseerd worden om de niet verkozen leden te herschikken. Indien
geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, zal de kandidaat met het laagste aantal
stemmen uitgeschakeld worden. Een nieuwe stemmingsronde zal georganiseerd worden, dit
tot er slechts een kandidaat overblijft. Een persoon afwezig tijdens de stemming kan verkozen
worden als hij (zij) vooraf schriftelijk bevestigd heeft de functie te aanvaarden in geval hij (zij)
verkozen is.
art 45 De voorzitter wordt verkozen onder de bestuursleden. Zijn verkiezing gebeurt dus na de bestuursverkiezing. De kandidaturen worden door tenminste twee stemgerechtigde leden,
uitgesloten hemzelf, voorgesteld. De kandidaten verlaten de zaal tijdens de verkiezingen
waaraan zij niet mogen deelnemen. De voorzitter wordt verkozen voor de duur van zijn
mandaat bij het bestuur.
5. Inschrijving voor de opleiding tot rocklesgever
art 46 De kandidaat aspirant rocklesgever moet :
- 16 jaar worden in het jaar van inschrijving.
- een officiële schriftelijke inschrijving doen.
- niet uitgesloten zijn geweest uit de vereniging tijdens de twee vorige jaren.
- slagen voor de toelatingsproef in één van de drie disciplines..
art 47 Om aanvaard te worden als aspirant is vereist dat :
- de aanvaardingsprocedure zoals beschreven in het stagedoende reglement gevolgd word
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- de kandidaat zijn lidgeld heeft betaald.
art 48 De aspirant voor de BRBF-opleiding dient het inschrijvingsrecht aan BRBF te betalen, de
BRBF-cursussen (Rock 'n' Roll, Boogie-woogie, Lindy-Hop, didactiek, fysiologie, EHBO,
anatomie, bewegingsleer, geschiedenis van de dans, muziekstructuur) te volgen en te slagen
in de examens binnen de vier jaren na de inschrijving, voor zover deze cursussen in deze
periode tweemaal werden ingericht. Hij mag zich hiervoor niet meer dan viermaal inschrijven
en het examen niet meer dan tweemaal afleggen. In voorkomend geval kan het Bestuur hem
uitsluiten in toepassing van art. 11 van de statuten.
art 48 bis De aspirant voor de BULDO-opleiding dient het inschrijvingsrecht aan BULDO te betalen,
de BULDO-cursussen (Rock 'n' Roll, Boogie-woogie, methodologie, fiscaliteit, EHBO,
anatomie, geschiedenis van de dans, muziek) te volgen en te slagen in de examens binnen
de vier jaren na de inschrijving, voor zover deze cursussen in deze periode tweemaal werden
ingericht. Hij mag zich hiervoor niet meer dan viermaal inschrijven en het examen niet meer
dan tweemaal afleggen. In voorkomend geval kan het Bestuur hem uitsluiten in toepassing
van art. 11 van de statuten.
art 49 De inschrijvingen voor de opleidingen worden uitsluitend via het BRBF gedaan, die ze
eventueel aan BULDO overgemaakt. Partners worden niet toegelaten tenzij ze zelf als
aspirant aanvaard zijn.
6. Buitengewoon lidmaatschap
art 50 Een club die geen effectief of aangesloten lid als lesgever heeft, kan niettemin deelnemen aan
de activiteiten van het BRBF als buitengewoon lid. Dit is een tijdelijk statuut waarvan de duur
door het Bestuur wordt bepaald.
art 51 De aanvraag tot buitengewoon lidmaatschap dient schriftelijk aan de voorzitter gericht met opgave van de samenstelling van het clubbestuur, aantal leerlingen, adres, naam van de
monitor(en) en met aanduiding van de persoon die de club officieel zal vertegenwoordigen
tegenover de BRBF. (Deze correspondent is voor de BRBF de enige geldige
gesprekspartner.) De aanvraag dient ondertekend door minstens twee bestuursleden.
art 52 Het Bestuur van de BRBF beslist soeverein over het al dan niet aanvaarden van de aanvraag
en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de opgegeven correspondent.
art 53 De club die als buitengewoon lid wordt aanvaard, kan zijn leden laten deelnemen aan de activiteiten van de BRBF (stages voor amateurs, wedstrijden, manifestaties). Zij kan een
vertegenwoordiger afvaardigen naar eventuele raadgevende vergaderingen. Zij mag
wedstrijden organiseren onder de naam van de BRBF voor zover zij de reglementen daarvan
respecteert.
art 54 Een club kan als buitengewoon lid geen officiële preselecties noch kampioenschappen
inrichten en heeft ook geen stemrecht in de Algemene Vergadering en geen
vertegenwoordiger in de beleidsbepalende organen van de BRBF.
art 55 Een club verliest zijn status van buitengewoon lid van zodra zij beroep doet op een rocklesgever die effectief of aangesloten lid van de BRBF is.
7. De Commissies
art 56 Het Bestuur kan enkel bij eenparigheid van stemmen een commissie oprichten of ontbinden.
Het dient dan de verkiezing van de leden, samenstelling, opdracht en bevoegdheden vast te
leggen en alle andere beschikkingen nodig om de goede werking te verzekeren.
art 57 Elke commissie is voor haar beslissingen verantwoording verschuldigd tegenover het Bestuur.
Het Bestuur controleert de commissie en is ten opzichte van de Algemene Vergadering de
enige verantwoordelijke voor haar goede werking.
art 58 Op voorstel van het Bestuur kan een commissie vast (permanent) worden. De Algemene Vergadering dient dan de beschikkingen zoals voorzien in art. 56 met een 2/3 meerderheid goed
te keuren. Deze beschikkingen maken dan integraal deel uit van het inwendig reglement.
8. Bestuursvergaderingen
art 59 Het Bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging door de secretaris. In dringende gevallen
kan de bijeenroeping telefonisch gebeuren.
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art 60 Beslissingen genomen op een vergadering waarop niet alle leden werden uitgenodigd zijn ongeldig.
art 61 De beslissingen van het Bestuur worden bij voorkeur na onderling akkoord genomen en
binden alle bestuursleden solidair.
art 62 Het Bestuur mag twee leden van de dansers comité uitnodigen op voorwaarde dat dit comité
officieel erkend is door de BRBF-FBRB. Deze twee vertegenwoordigers beschikken over een
raadgevend stemrecht.
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