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Voorstel tot actualisering van de statuten 

 

 

Titel I. Naam en zetel 

 

 

Artikel 1: De naam van de vereniging is " Czechoslovakian Wolfdog Belgium " of kortweg 

"CSW België". 

Deze naam moet op alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven staan, 

bestellingen en andere documenten die afkomstig zijn van de vereniging, onmiddellijk 

voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting 

"VZW" en vergezeld van de nauwkeurige vermelding van de statutaire zetel en het 

bedrijfsnummer van de ECB 0884.629.706. 

De club is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Saint Hubert (K.K.U.S.H.), 

waarvan zij het huidige en toekomstige reglement en het akkoord van 12 februari 1928 tot 

herziening van het pact van 6 januari 1908 aanvaardt, dat de basis vormt van de richtleinen 

van de vereniging van de Belgische Kynologie. 

 

De club zal op geen enkele manier de organisaties die niet erkend zouden worden door de 

K.K.U.S.H. ondersteunen, noch moreel, noch effectief. 

 

Titel II. Bedrijfsdoel en sociaal object 

 

 

Artikel 3: Het doel van de vereniging is het bevorderen van het Tsjechoslowaakse 

Wolfhondenras in overeenstemming met de standaard, om het juiste gebruik ervan te 

herwaarderen en de juiste selectie van karakter te bevorderen, om iedereen te begeleiden 

en te informeren over het ras, om de fokkers te labeliseren en hen te helpen in hun 

kwaliteitswerk, om eigenaren en Tsjechoslowaakse wolfshondenfokkers te 

vertegenwoordigen. 

Hiertoe zal de vereniging bijeenkomsten organiseren tussen de eigenaren, hen helpen bij het 

trainen van de honden voor de presentatie in schoonheidsshows en bonitaties, evenals het 

socialiseren van de honden door middel van verschillende groepsactiviteiten. 

De club zal daarom hondenshows, karakterevaluaties, selectieproeven, bonitaties, enz. 

organiseren. 

 

De club zal ook een website opzetten en bijwerken, contacten leggen en onderhouden met 

andere nationale en internationale hondenverenigingen die door het FCI worden erkend. 
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Zij zal haar bijstand kunnen verlenen en belangstelling hebben voor elke activiteit die 

vergelijkbaar is met haar doel. 

Zij kan alle handelingen verrichten die direct of indirect verband houden met haar doel.  

Zij kan ook elke dienst of instelling die het doel van de vereniging nastreeft, oprichten en 

beheren. 

De ingezette middelen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen en voorschriften van de 

Koninklijke Hondenbond Saint-Hubertus. 

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Saint Hubert onder 

nummer 1257. 

De vereniging is noch industrieel noch commercieel en is niet bedoeld om haar leden 

tastbare voordelen te bieden. 

 

Titel III. De leden 

 

Artikel 4: De vereniging is samengesteld uit effectieve, aangesloten en ereleden. 

Personen die lid zijn van kynologische verenigingen die niet zijn aangesloten bij de 

K.K.U.S.H. of van buitenlandse verenigingen die niet zijn erkend door de Fédération 

Cynologique Internationale (F.C.I.) kunnen geen lid worden of blijven van de vereniging. 

 

Zijn effectieve leden: 

1.   Alle leden die die hun lidmaatschapsgeld hebben betaald en in het bezit zijn van een 

Tsjechoslowaakse Wolfhond met een door de FCI erkende en die in België gedomicilieerd 

zijn en die een schriftelijk verzoek indienen bij de hoofdzetel van de VZW of per e-mail op het 

volgende adrescswbelgium@gmail.com. 

2.  De partners van leden die een Tsjechoslowaakse Wolfhond met een door de FCI 

erkende stamboom bezitten en die in België gedomicilieerd zijn, die een schriftelijke 

aanvraag indienen bij de hoofdzetel van de VZW of per e-mail op het volgende adres 

cswbelgium@gmail.com. 

3.  De aangesloten leden die in België gedomicilieerd zijn en die na één jaar een 

schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vzw of per e-

mail aan cswbelgium@gmail.com en die door de Algemene Vergadering met een gewone 

meerderheid zijn aanvaard. 

4.  De rechten van de nieuwe effectieve leden worden onmiddellijk na de stemming van 

de Algemene Vergadering, die hun statuut van effectief lid bevestigt, verworven. 

 

Artikel 5: Het aantal effectieve leden is onbeperkt. Het kunnen er niet minder dan drie zijn.  

Artikel 6: Alleen de effectieve leden genieten de volledige rechten die door de wet en de 

huidige statuten aan de vennoten worden toegekend. 
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Artikel 7: De effectieve leden kunnen zich te allen tijde terugtrekken uit de vereniging door 

hun ontslag schriftelijk in te dienen bij de Raad van Bestuur. 

De uitsluiting van een van de leden kan enkel door de Algemene Vergadering worden 

uitgesproken met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en 

vertegenwoordigde leden. 

De Raad van Bestuur kan, tot de beslissing van de Algemene Vergadering, de effectieve 

leden die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige overtredingen van de statuten en/of de 

wetten. 

Effectieve leden die een daad hebben gesteld die in strijd is met de eer, de belangen van de 

vereniging ernstig hebben geschaad of de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet 

hebben nageleefd, kunnen worden uitgesloten. 

Een effectief lid kan worden geacht ontslag te hebben genomen als binnen een maand na de 

laatste aanmaning, de lidgelden niet betaald zijn en/of het volwaardig lid dat niet deelneemt 

aan of niet vertegenwoordigd is op drie opeenvolgende algemene vergaderingen. 

 

Artikel 8: De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register bij van de 

effectieve leden. Dit register bevat hun namen, voornamen en adressen, of in het geval van 

een rechtspersoon, de naam, de rechtsvorm en het adres van de statutaire zetel. 

Bovendien worden alle beslissingen om een effectief lid toe te laten, af te treden of uit te 

sluiten door de Raad van Bestuur in dit register ingeschreven binnen vijftien dagen nadat de 

Raad van Bestuur kennis heeft genomen van de beslissing. 

Door de betaling van zijn lidgeld bevestigt het effectief lid zijn gehechtheid aan de huidige 

statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Vereniging. 

 

Artikel 9: Elk effectief lid kan op de zetel van de vereniging de volgende documenten 

raadplegen 

De boekhoudkundige documenten, de notulen en besluiten van de Algemene Vergadering, 

de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer of elke vertegenwoordiger die in en namens 

de vereniging optreedt. 

De aanvraag moet vooraf schriftelijk worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van 

de VZW of per e-mail naar cswbelgium@gmail.com en moet de document(en) vermelden 

waarop het lid wenst toegang te hebben. De partijen komen een datum overeen waarop dit 

kan gebeuren deze datum moet binnen een maand liggen vanaf de datum van ontvangst van 

het verzoek door de voorzitter, de penningmeester of de secretaris van de Raad van 

Bestuur. 

 

Artikel 10: Elk effectief lid dat ontslag neemt of wordt uitgewezen, evenals zijn erfgenamen, 

hebben geen recht op het vermogen van de vereniging. Zij mogen geen verklaring of 

rekeningafschrift opeisen of aanvragen geen boekhouding, verzegeling, inventaris of 

terugbetaling van gedane bijdragen opeisen. 
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 Artikel 11: De aanhangende en ereleden zijn personen die willen helpen of deelnemen aan 

de activiteiten van de vereniging en die zich ertoe verbinden de statuten van de vereniging 

en de in overeenstemming daarmee genomen besluiten te eerbiedigen. 

Aanhangende en ereleden worden beschouwd als derden, hun persoonlijke 

aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor handelingen die door de vereniging 

worden verricht. 

 

Aanhangende leden zijn: 

1.  1. Iedere persoon die geïnteresseerd is in het Tsjechoslowaakse Wolfhondenras in 

het respect van de ras standaard en die de regels en aanbevelingen van de rasvereniging 

naleeft, die het verzoek schriftelijk doet aan het hoofdkantoor van de VZW of per e-mail 

cswbelgium@gmail.com. 

Aanhangende leden worden door de Raad van Bestuur geaccepteerd en zijn het lidgeld 

verschuldigd. 

2.  Alle kinderen van de leden (aanhangende en effectieve) onder de achttien jaar zijn 

gratis aanhangende leden. 

 

Zijn ereleden: 

Elke persoon die door de Algemene Vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen 

wordt gekozen op voorstel van een of meer volwaardige leden, voor diensten aan de 

rasvereniging of voor hun acties ten gunste van het Tsjecho-Slowaakse Wolfhondenras in 

België. 

 

Artikel 12: Aanhangende en ereleden kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de 

Algemene Vergadering, maar hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 13: Elke persoon die lid wil worden, vult het inschrijvingsformulier in. Zijn inschrijving 

gaat in op de datum van betaling van zijn lidmaatschapsgeld. 

 

Artikel 14: De aanhangende en ereleden kunnen zich te allen tijde terugtrekken uit de 

vereniging door hun ontslag schriftelijk of per e-mail aan de Raad van Bestuur te sturen. 

 

Aanhangende leden en ereleden kunnen worden uitgesloten indien zij een daad hebben 

gesteld die in strijd is met de eer, de belangen van de vereniging ernstig hebben geschaad of 

de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet hebben nageleefd. 

 

Aanhangende leden en ereleden kunnen worden uitgesloten indien zij een daad hebben 

gesteld die in strijd is met de eer, de belangen van de vereniging ernstig hebben geschaad of 

de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet hebben nageleefd 



 

5 
 

De uitsluiting van een adherent of erelid kan door de Algemene Vergadering worden beslist.  

Een lid kan worden geacht ontslag te hebben genomen als het binnen een maand na de 

laatste aanmaning zijn lidgeld niet heeft betaald. 

De Raad van Bestuur stelt vast dat het aanhangend lid ontslag heeft genomen. 

 

Deel IV. Lidgelden 

Artikel 15: De aangesloten en effectieve leden betalen een jaarlijkse lidgeld. Het bedrag van 

dit jaarlijks lidgeld wordt door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van 

Bestuur vastgesteld met een maximum van 500€. De lidgelden zijn verschuldigd in de loop 

van het eerste kwartaal van het jaar. 

In geval van niet-betaling van de lidmaatschapsgelden zal de Raad van Bestuur een 

herinnering per e-mail sturen. Indien binnen een maand na de verzending van de 

herinnering, het lid zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald, kan de Raad van Bestuur 

deze beschouwen als ontslagnemende. De Raad van Bestuur zal hem per e-mail op de 

hoogte brengen van zijn beslissing. 

De beslissing van de Raad van Bestuur is onherroepelijk. 

 

Titel V. Werking van de Algemene Vergadering 

 

Artikel 16: De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze is 

voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien deze laatste verhinderd 

is, door een bestuurder die daartoe door de Raad van Bestuur is aangesteld. 

 

Artikel 17: De algemene vergadering vergadert ten minste eenmaal per jaar in de loop van 

de eerste helft van het kalenderjaar. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan te allen 

tijde worden bijeengeroepen bij besluit van de Raad van Bestuur, hetzij op verzoek van een 

vijfde van de effectieve leden. 

 

Artikel 18: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur per brief 

bijeengeroepen per gewone post of handmatig geleverd, of per e-mail, ten minste acht 

dagen voor de datum van de Algemene Vergadering. De convocatie bevat de volgorde van 

de dagorde. Elk voorstel dat door een twintigste van de effectieve leden wordt ondertekend, 

moet worden voorgelegd aan de agenda voor zover dit tot de bevoegdheden van de 

Algemene Vergadering van de leden behoort. 

Artikel 19: Elk volwaardig lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Hij kan 

zich laten vertegenwoordigen door een ander volwaardig lid met een naar behoren 

ondertekende schriftelijke volmacht. Elk lid mag slechts één volmacht hebben. 
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Artikel 20: De effectieve leden die hun bijdrage voor het lopende jaar hebben betaald, 

hebben elk een gelijk stemrecht in de Algemene Vergadering. 

 

 

Artikel 21: De Algemene Vergadering beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige en 

vertegenwoordigde leden behalve in gevallen waarin de wet of deze statuten een quorum 

vereisen van aanwezigen. De besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van 

de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, tenzij anders bepaald door de 

wet of deze statuten. 

 

 

Voor de berekening van de meerderheden wordt geen rekening gehouden met leegtes, 

blanco's en onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de 

bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. 

 

 

Artikel 22: De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die in 

op de dagorde staan. Bij wijze van uitzondering kan een punt dat niet op de dagordestaat, 

worden besproken op voorwaarde dat de helft van de effectieve leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is op de vergadering en dat tweederde van hen ermee instemt dit punt op 

de dagorde te plaatsen. 

 

 

Artikel 23: De Algemene Vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen over wijzigingen 

in de statuten als de wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping worden vermeld en als de 

algemene vergadering wordt bijgewoond door ten minste twee derde van de effectieve 

leden, ongeacht of zij aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijzigingsvoorstel kan enkel 

met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde gewone leden worden aangenomen. Wijzigingen die verband houden 

met het doel of de doelen waarvoor de vereniging is opgericht, mogen enkel worden 

aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige 

effectieve of vertegenwoordigde leden. Indien twee derde van de effectieve leden niet 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering kan een tweede vergadering 

worden bijeengeroepen om deze punten geldig te bespreken ongeacht het aantal aanwezige 

of vertegenwoordigde gewone leden, en de amendementen op bovengenoemde 

meerderheden goed te keuren. De tweede vergadering kan niet worden gehouden minder 

dan 15 dagen na de eerste vergadering. De Algemene Vergadering kan besluiten over de  

ontbinding van de vereniging alleen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor 

de wijziging van het doel (de doelen) van de vereniging. 

Artikel 24: De besluiten van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in een register 

van minuten. De notulen worden opgesteld door de secretaris van de Raad van Bestuur of, 

in geval van verhindering, door een andere daartoe aangewezen beheerder door de Raad 

van Bestuur. Zij worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en in het dossier 
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opgenomen in een register op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Elk lid kan deze 

procedure raadplegen ter plaatse zonder het register te verplaatsen. Elke derde partij die 

een rechtmatig belang heeft, kan vragen om uittreksels uit de notulen die door de voorzitter 

of een andere beheerder zijn ondertekend Artikel 25: Elke wijziging van de statuten moet 

worden gedeponeerd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de plaats van de 

statutaire zetel van de vereniging. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, elk ontslag of elke 

afzetting van een bestuurder. 

 

Titel VI. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

 

Artikel 26: De algemene vergadering is de soevereine bevoegdheid van de vereniging. Zij 

heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet, de huidige statuten 

of het huishoudelijk reglement. 

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten het recht om de statuten te 

wijzigen, een lid uit te sluiten, de vrijwillige ontbinding van de vereniging of de omvorming 

van de vereniging tot een vennootschapsorgaan uit te spreken, de leden van de Raad van 

Bestuur te benoemen en te ontslaan, , en het benoemen en ontslaan van de 

commissarissen, het jaarlijks goedkeuren van de rekeningen en de budgetten, het verlenen 

van kwijting aan de bestuurders. 

 

Titel VII. Samenstelling van de Raad van Bestuur 

 

Artikel 27: De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit ten 

minste 3 leden.  

Indien echter slechts drie personen effectief lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van 

bestuur uit slechts twee personen. 

Op de dag dat een vierde effectief lid wordt aanvaard, gaat een Algemene Vergadering over 

tot de benoeming van een derde bestuurder. Het aantal bestuurders moet in ieder geval altijd 

kleiner zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. 

De leden van de Raad van Bestuur, gekozen uit de effectieve leden na een kandidaten 

oproep, door de Algemene Vergadering worden benoemd met volstrekte meerderheid van 

de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en bij geheime stemming. De 

ambtstermijn van een beheerder is vier jaar. De uittredende beheerder is herverkiesbaar. 

Niet verkiesbaar zijn personen die gewoonlijk honden kopen voor de wederverkoop. 

Art. 28: De bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit. De voor de uitvoering van hun 

opdracht gemaakte kosten kunnen echter wel worden vergoed. 

 

 

Artikel 29: De beheerders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele verplichting aan en 

zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de vereniging voor de uitvoering van hun 

mandaat. 
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Artikel 30 : Elke beheerder die ontslag wenst te nemen, moet zijn ontslag schriftelijk aan de 

Raad van Bestuur kenbaar maken. In geval van een vacature van een mandaat kan een 

beheerder voorlopig benoemd worden door de Algemene Vergadering. In dat geval voltooit 

hij de ambtstermijn van de beheerder die hij vervangt. 

 

Titel VIII. Werking van de Raad van Bestuur 

 

Artikel 31: De Raad van Bestuur benoemt uit zijn midden een Voorzitter, een 

Ondervoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester. De voorzitter is in het bijzonder 

verantwoordelijk voor het bijeenroepen en het voorzitten van de Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering. 

De secretaris is met name verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen en het 

bewaren van de documenten. 

De penningmeester is in het bijzonder verantwoordelijk voor het bijhouden van de 

boekhouding, de belastingaangifte, de formaliteiten voor de betaling van de 

patrimoniumbelasting en de btw. De penningmeester houdt het register van de leden bij en 

registreert de wijzigingen. Hij doet de andere verplichte stortingen bij de Griffie van de 

Rechtbank van Koophandel. 

Indien de voorzitter tijdelijk verhinderd is, wordt zijn taak door de vicevoorzitter waargenom of 

door de oudste aanwezige beheerder. 

 

Artikel 32: De leden van de raad van bestuur kunnen zich laten vertegenwoordigen door een 

andere bestuurder die in het bezit is van een schriftelijke en naar behoren ondertekende 

volmacht. Een bestuurder mag slechts één volmacht hebben. 

 

Artikel 33: De raad van bestuur beraadslaagt geldig indien de helft van de bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 

Artikel 34: De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met absolute 

meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en 

ongeldige stemmen, alsmede onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij de 

berekening van de meerderheden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of 

de beheerder die hem of haar vervangt doorslaggevend. Als een beheerder direct of indirect, 

een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard in een beslissing of een verrichting 

die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur valt, moet hij dit mededelen aan de 

andere beheerders voordat de Raad van Bestuur een beslissing neemt en mag niet hij niet 

deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt.  
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Artikel 35: De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of, in geval van 

belemmering, door een andere beheerder. Het komt minstens één keer per zes maanden 

samen. 

 

De oproeping voor de vergadering van de Raad van Bestuur wordt ten minste acht dagen 

voor de datum van de vergadering van de Raad van Bestuur per gewone brief of per e-mail 

verzonden. Deze oproeping bevat de dagorde. 

De Raad van Bestuur beraadslaagt alleen over de punten op de dagorde. 

Bij wijze van uitzondering kan een punt dat niet op de dagorde staat, door de Raad van 

Bestuur worden behandeld indien twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden daarmee instemmen. 

 

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in een proces verbaal opgenomen. De 

notulen worden opgesteld door de secretaris van de Raad van Bestuur of, in geval van 

verhindering, door een andere beheerder die daartoe door de Raad van Bestuur is 

aangesteld.  

 Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in een register op de 

maatschappelijke zetel van de vereniging. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de urgentie en het belang van de VZW dit vereisen, 

kunnen beslissingen van de Raad van Bestuur zonder vergadering worden genomen, maar 

met unanieme schriftelijke instemming van alle beheerders. 

Met het oog hierop is de unanieme voorafgaande toestemming van de beheerders om een 

schriftelijk besluitvormingsproces toe te passen. Het schriftelijke besluitvormingsproces 

impliceert in ieder geval een voorafgaande beraadslaging per e-mail, per videoconferentie of 

per teleconferentie. 

 

Deel IX. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

 

Art. 36: De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor de administratie en het 

management van de vereniging. In het bijzonder kan hij alle betalingen doen en ontvangen 

en er een ontvangstbewijs voor te eisen of te geven, stortingen te doen en te ontvangen, 

roerende of onroerende goederen te verwerven, te ruilen of te vervreemden, alsmede het 

nemen en toewijzen van een huurcontract, zelfs voor meer dan negen jaar. Het accepteren 

en ontvangen alle particuliere en officiële subsidies en toelagen, het accepteren en 

ontvangen van alle giften en donaties, toestemmen en afsluiten van alle zakelijke en 

verkoopcontracten, alle leningen af te sluiten, met of zonder zekerheid, toestemming te 

geven en alle subrogaties te aanvaarden, en om garanties af te sluiten, om 

bedrijfsgebouwen te hypothekeren, om contracten af te sluiten en om eventuele leningen uit 

te voeren en afstand doen van contractuele of reële rechten en eventuele reële garanties 

vrijgave geven voor of na betaling van alle geprivilegieerde registraties 
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Artikel 37: De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan een of meerdere 

beheerders, leden of derden. In dergelijke gevallen is de reikwijdte van de bevoegdheden die 

worden verleend en de periode waarin zij kunnen worden uitgeoefend gespecificeerd. Het 

ontslag of de afzetting van een bestuurder beëindigt elke door de Raad van Bestuur 

gedelegeerde bevoegdheid.  

 

Titel X. Juridische actie 

Artikel 38: Rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden namens de vereniging 

ingesteld of ondersteund door de raad van bestuur. 

 

Titel XI. Dagelijks beheer 

Artikel 39: De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vereniging en de 

daarbij horende vertegenwoordiging met behulp van de handtekening met betrekking tot dit 

bestuur, aan een of meer organen, bestaande uit een of meer personen, bestuurders of 

leden. Indien er meerdere van hen zijn, zal de Raad van Bestuur bepalen of zij individueel, 

gezamenlijk of handelen. 

 

De personen die deel uitmaken van deze organen zijn niet verplicht een voorafgaande 

beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur tegenover derden te verantwoorden. 

Het mandaat eindigt automatisch wanneer de afgevaardigde die belast is met het dagelijks 

beheer zijn status als beheerder van de VZW verliest. De Raad van Bestuur kan te allen tijde 

en zonder zich te moeten verantwoorden het mandaat van de met het dagelijks bestuur 

belaste persoon of personen beëindigen. 

 

Worden beschouwd als handelingen van dagelijks beheer, alle verrichtingen die worden 

uitgevoerd om de normale werking van de VZW te waarborgen en die, door de noodzaak om 

een snelle beslissing te nemen, niet een vergadering van de beheerraad behoeven 

De beslissingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functie van de 

aan het dagelijks bestuur gedelegeerde personen worden bij de griffie van de 

Ondernemingskamer gedeponeerd ten behoeve van hun publicatie bij uittreksel in het 

Belgisch Staatsblad.  

 

Titel XII. Vertegenwoordiging 

 

Artikel 40: De raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft om de VZW te 

vertegenwoordigen, delegeert deze bevoegdheid aan een of meer organen, bestaande uit 

een of meer personen, beheerders, of leden van de vereniging. Als er meerdere zijn, zal de 

Raad van Bestuur bepalen of zij individueel, gezamenlijk of collegiaal optreden. 

De personen die deel uitmaken van deze organen zijn niet verplicht een voorafgaande 

beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur tegenover derden te verantwoorden. 
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Het mandaat eindigt automatisch wanneer de afgevaardigde die verantwoordelijk is voor de 

vertegenwoordiging zijn hoedanigheid van beheerder van de VZW verliest. De Raad van 

Bestuur kan te allen tijde en zonder zich te moeten verantwoorden het aan de persoon of 

personen verleende mandaat beëindigen.  

 

Artikel 41: De vereniging wordt ook geldig gecontracteerd door speciale vertegenwoordigers 

binnen de grenzen van hun mandaat. 

 

Titel XIII. Interne regels en voorschriften 

 

Artikel 42: Er kan een intern reglement worden opgesteld. Voor hun aanvaarding en 

eventuele wijzigingen daarvan is een besluit van de Raad van beheer vereist.  

 

Titel XIV. Diverse bepalingen 

 

Artikel 43: Het begrotingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 

jaar. 

 

Artikel 44: De rekeningen van het afgelopen boekjaar, het activiteitenverslag en de begroting 

voor het volgende boekjaar worden aan de Algemene Vergadering voorgelegd. ter 

goedkeuring. 

De Algemene Vergadering kan een of meer commissarissen aanwijzen, leden of niet, belast 

met de controle van de rekeningen van de vereniging en het voorleggen van zijn (hun) 

jaarverslag. De Algemene Vergadering bepaalt de duur van zijn (hun) mandaat of 

ambtstermijn of hun jaarlijkse verlenging. 

 

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier dat ter griffie van de Ondernemingskamer 

wordt bewaard in overeenstemming met artikel 26novies van de wet op de vzw's en 

stichtingen. Indien van toepassing, de jaarrekening wordt ook neergelegd bij de Nationale 

Bank, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de financiële markten.  

bepalingen van artikel 17§6 van de wet op de VZW's en stichtingen en van de decreten ter 

executie ervan. 

 

 

Artikel 45: In geval van ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering de 

vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en geeft de toewijzing aan het nettovermogen van 

de vereniging aan. In alle gevallen van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, op elk moment 

of door welke oorzaak dan ook, wordt het netto-actief van de ontbonden vereniging 

toegewezen aan een vereniging of stichting die een gelijkaardig of identiek doel nastreeft als 

onze vereniging. 
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In het geval dat meer dan één vereniging in aanmerking kan komen, zal de Algemene 

Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur een keuze maken of beslissen over een 

verdeling van de activa. Bij gebrek aan een vereniging die gelijkwaardig is aan de onze, 

zullen de activa worden overgedragen aan een vereniging waarvan het maatschappelijk doel 

zo dicht mogelijk bij dat van ons ligt. 

 

Artikel 46: Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld 

overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk. 

 

Artikel 47: De raad van bestuur benoemt 

 

 

X Als Voorzitter 

X Als Ondervoorzitter 

X Als Penningmeester, 

X Als Secretaris. 

 

 

 

Opgemaakt te ……….. in drie exemplaren op ….. 2020 

 

De Voorzitter        De Ondervoorzitter 

 

 

 

 

 

De Penningmeester        De Secretaris 


