HANDLEIDING – OPRICHTING VAN EEN ERKENDE REDDINGSCLUB
ALS VZW
REDFED - VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE VZW
Heb je reeds een zwembad ter beschikking waar je club kan trainen en sta je volledig achter
de missie van de Vlaamse Reddingsfederatie (RedFed) en haar reddingssport? Wil je een
reddingsclub met een zelfstandig bestaan leiden, met een duidelijke afscheiding tussen
privé- en clubvermogen en met een eigen rechtspersoonlijkheid? Twijfel dan niet en richt een
vzw op !
Een vzw is een vereniging zonder winstoogmerkt. Een vzw bestaat uit een groep personen
die een belangenloos doel nastreven. Een vzw heeft een rechtspersoonlijkheid en kan
optreden als een juridische entiteit, met eigen rechten en plichten, los van haar leden.
De oprichting van een erkende reddingsclub als vzw bestaat uit 6 stappen:
 Ik heb het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Reddingsfederatie doorgenomen en
ga hiermee akkoord?
 Ik heb de statuten van mijn club opgesteld en eveneens de reddingssport hierin
opgenomen?
 Ik heb de statuten van mijn club laten neerleggen op de griffie van de rechtbank van
koophandel ?
 Ik heb de statuten laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatblad?
 Ik heb een kopie van de gepubliceerde statuten samen met de clubfiche (per mail of per
post) aan het RedFed-secretariaat bezorgd?
 Na het ontvangen van mijn login-gegevens heb ik mijn clubgegevens en mijn
aangesloten leden ingegeven in het Club- en Ledenprogramma van RedFed (LAP)?
Ter info :
 Neem zeker eens een kijkje op de RedFed-website (www.redfed.be) en bekijk de
voordelen van het lidmaatschap.
 Op de website van Dynamo Project (www.dynamoproject.be) vind je heel wat
interessante informatie en brochures. Dynamo Project biedt de nodige
managementondersteuning aan alle Vlaamse sportclubs.
Er komt heel wat kijken bij de oprichting van een nieuwe erkende reddingsclub maar laat dat
je niet afschrikken. De Vlaamse Reddingsfederatie staat klaar om jou en je nieuwe
reddingsclub te helpen.
Aarzel niet om het RedFed-secretariaat te contacteren met je vragen!
Veel succes!

