
De ondergetekenden, 
 
1. Mevrouw Katja CHTUKA, wonende te 25080 MUSCOLINE, Via Monte Fontane , Italië 
2. De Heer Frédéric LAMBERT, wonende te 6141 FORCHIES LA MARCHE, Rue Chaussée 4  
3. Mevrouw Marie VERDIN, wonende te 4190 FERRIERES, Rue Mon Legrand 2  
4. De Heer John HULBOJ, wonende te 1701 ITTERBEEK, Merelzanglaan 30  
 
verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet  
van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen (hierna genoemd  
de vzw-wet), met de hiernavolgende statuten: 
Statuten van de vereniging zoals vastgesteld op 5 april 2018 
 
 
 
TITEL I Naam - Zetel - Doel - Duur 
 
ARTIKEL 1 - NAAM VAN DE VERENIGING 
 
De vereniging draagt de benaming Belgian Cane Corso Club, deze kan afgekort worden tot B.C.C.C.. In deze 
statuten wordt zij “de vereniging” genoemd. 
De naam, de aanduiding dat het om een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) gaat en het adres 
van de zetel van de vereniging moet worden vermeld op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen 
en andere stukken die uitgaan van de vereniging. 
 
 
ARTIKEL 2 - ZETEL VAN DE VERENIGING 
 
De vereniging is gevestigd te 4190 Ferrières, Rue Mon Legrand 2 en ressorteert onder het gerechtelijk 
arrondissement Hoei.  
Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement. 
 
 
ARTIKEL 3 - DOEL EN MIDDELEN VAN DE VERENIGING 
 
3.1. De vereniging heeft tot doel: 
a. het streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit aan de rasstandaard van het hondenras 
Cane Corso; 
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het 
voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken; 
c. het bevorderen van de fok van de Cane Corso met inachtname van en respect voor de rasstandaard en dit 
zowel wat de fysieke kenmerken betreft als wat betreft het karakter; 
d. het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van de Cane Corso; 
e. het bevorderen van de kennis van zowel liefhebbers, fokkers als van het ruime publiek over het hondenras 
Cane Corso in alle aspecten en met inbegrip van het fokken, de verzorging en de opvoeding; 
f. het bevorderen en aanmoedigen van het gebruik van de Cane Corso in de hondensport. 
3.2. De vereniging kan alle wettelijk toegestane middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot de verwezenlijking van het doel. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, 
onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, 
rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten 
uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs 
daden van koophandel stellen. 
3.3. De vereniging zal haar aansluiting aanvragen bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus 
(K.K.U.S.H.) waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaard. Zij erkend de 
Conventie van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het pakt van 6 januari 1908 en aan de basis ligt 
van de Belgische kynologische vereniging. Zij verbindt zich ertoe elke andere organisatie, niet aangesloten bij 
de K.K.U.S.H. of het FCI, noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.  
 
 
 
ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE VERENIGING 



 
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur. 
 
 
 
TITEL II Lidmaatschap 
 
ARTIKEL 5 - LEDEN 
 
5.1. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt maar met een minimum van 3 effectieve leden. De 
oprichters zijn de eerste effectieve leden. 
5.2. De vereniging bestaat uit effectieve leden, toegetreden leden, jeugdleden en ereleden. 
Wanneer we in deze statuten spreken over ‘leden’, worden daarmee zowel de effectieve leden, de toegetreden 
leden, de jeugdleden als de ereleden bedoeld. 
5.3. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt 
uitsluitend toe aan de effectieve leden en niet aan de toegetreden leden, de jeugdleden en de ereleden. 
5.4. Zowel de effectieve leden, toegetreden leden, jeugdleden als ereleden mogen gebruik maken van alle 
diensten die worden aangeboden door de vereniging. 
5.5. Alle beslissingen betreffende toetreding, ontslag of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur 
ingeschreven in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt gehouden. 
 
 
ARTIKEL 6 - EFFECTIEVE LEDEN 
 
Effectieve leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, minstens 24 maanden 
onafgebroken toegetreden lid zijn van de vereniging en voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 10. 
 
 
ARTIKEL 7 - TOEGETREDEN LEDEN 
 
Toegetreden leden zijn de nieuwe leden van de vereniging, eveneens natuurlijke personen die de leeftijd van 18 
jaar bereikt hebben. De aanvraag gebeurt door het lidmaatschapsformulier per e-mail in te dienen bij de Raad 
van Bestuur. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering maar kunnen uitgenodigd 
worden tot het bijwonen ervan. Zij hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door de 
reglementen van de vereniging. Een toegetreden lid wordt na een periode van minstens 24 maanden 
onafgebroken lidmaatschap effectief lid, indien voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 10. 
 
 
ARTIKEL 8 - JEUGDLEDEN 
 
Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met toestemming van een ouder of voogd.  
De aanvraag gebeurt door het lidmaatschapsformulier per e-mail in te dienen bij de Raad van Bestuur. Zij 
hebben geen stemrecht en betalen een verminderde lidmaatschapsbijdrage. Jeugdleden hebben enkel de 
rechten en verplichtingen hen toebedeeld door de reglementen van de vereniging. Een jeugdlid wordt van 
rechtswege toegetreden lid met ingang van het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin hij de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt. 
 
 
ARTIKEL 9 - ERELEDEN 
 
Ereleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zij hebben geen stemrecht op de 
Algemene Vergadering maar kunnen uitgenodigd worden tot het bijwonen ervan, en hebben enkel de rechten en 
verplichtingen hen toebedeeld door de reglementen van de vereniging. Ereleden worden door de Algemene 
Vergadering benoemd als dank voor hun jarenlange inzet voor het ras of voor de vereniging en betalen geen 
lidmaatschapsbijdrage. 
 
 
ARTIKEL 10 - VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP 
 
10.1. Om lid te worden van de vereniging is de betrokkene verplicht aan volgende voorwaarden te voldoen: 
a. de lidmaatschapsbijdrage jaarlijks betalen; 



b. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de K.K.U.S.H. aanvaarden en eerbiedigen; 
c. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet schaden; 
d. geen lid zijn van verenigingen die actief zijn op Kynologisch gebied of geacht worden dit te zijn, wanneer die 
verenigingen niet erkend zijn door de K.K.U.S.H. of de FCI; 
10.2. Het lidmaatschap van nieuwe leden vangt aan op de dag van betaling van de lidmaatschapsbijdrage. 
10.3. De niet-aanvaarding van toegetreden leden en jeugdleden wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur 
(artikel 18 sub 5.). De niet-aanvaarding van effectieve leden wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering 
(artikel 22 sub 1.) 
10.4. Bij niet-aanvaarding zal het lid schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht worden. Redenen tot 
niet-aanvaarding kunnen onder meer zijn: 
a. het niet naleven van de statuten en de reglementen van de vereniging alsook de besluiten van haar organen; 
b. lid zijn van een kynologische vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of de FCI; 
c. het schaden van de belangen van de vereniging of één van haar organen; 
d. van de burgerrechten beroofd zijn door een Belgische of buitenlandse rechtspraak; 
e. problemen van gerechtelijke aard waarvan de graad ernstig genoeg is om de reputatie van de vereniging te 
kunnen schaden; 
f. ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijven financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover 
de vereniging na te komen; 
g. het uiten van woorden, daden of gedragingen die de belangen en de goede gang van zaken binnen de 
vereniging zouden kunnen schaden; 
h. het fokken met en van honden die geen door de FCI goedgekeurde stamboom hebben; 
i. het steunen van broodfok praktijken door honden te verhandelen die niet gefokt werden volgens de richtlijnen 
van de FCI. 
 
 
ARTIKEL 11 - LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 
 
11.1. De jaarlijks te betalen lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximum 150€. De bijdrage wordt voldaan voor 
het einde van de eerste maand die volgt op het statutaire jaareinde, te weten 31 december. Het bedrag ervan 
zal jaarlijks, afhankelijk van de economische conjunctuur, door de Raad van Bestuur worden geëvalueerd en 
bepaald. 
11.2. Nieuwe leden dienen hun lidmaatschapsbijdrage te betalen na ontvangst van de e-mail met daarin de 
nodige info om de betaling uit te voeren, die volgt op de aanvraag tot lidmaatschap. 
De Raad van Bestuur kan de aanvraag tot lidmaatschap verwerpen bij niet-betaling binnen 45 dagen na 
ontvangst van de e-mail. 
11.3. Een toegetreden lid of jeugdlid dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald uiterlijk op de dag van de 
jaarlijkse statutaire algemene vergadering, wordt geacht ontslagnemend te zijn.  
11.4. Een effectief lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald op de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering, verliest automatisch zijn statuut van effectief lid en wordt opnieuw toegetreden lid mits betaling 
van zijn bijdrage binnen 15 dagen na datum van de statutaire Algemene vergadering, die hij kan bijwonen 
zonder beslissende stem. Bij niet-betaling binnen deze periode wordt hij geacht ontslagnemend te zijn. 
Mits tijdige betaling van de lidmaatschapsbijdrage zoals vermeld in artikel 11 sub. 1, kan hij vanaf 1 januari het 
daaropvolgende jaar opnieuw het statuut van effectief lid bekomen. 
 
 
ARTIKEL 12 - ONTSLAG, BLAAM, SCHORSING EN UITSLUITING VAN EEN LID 
 
12.1. Ieder lid kan ontslag nemen uit de vereniging door schriftelijke kennisgeving hiervan aan de secretaris van 
de Raad van Bestuur. Wanneer het lidmaatschap van een lid eindigt in de loop van het verenigingsjaar blijft 
desondanks de lidmaatschapsbijdrage over het gehele jaar verschuldigd. Het is dus niet mogelijk een deel van 
de reeds betaalde lidmaatschapsbijdrage te retourneren aan een lid dat zijn lidmaatschap opzegt. Een lid dat 
nalaat zijn lidmaatschapsbijdrage te betalen wordt geacht van rechtswege ontslag te hebben genomen. De 
regularisatieperiode die van toepassing is wordt vermeld in artikel 11, sub 3. en 4. 
12.2. De mogelijke strafbepalingen die opgelegd kunnen worden aan een lid zijn de blaam, de schorsing en de 
uitsluiting. Redenen die kunnen leiden tot deze strafbepalingen zijn dezelfde als die van niet-aanvaarding van 
een lid en worden genoemd in artikel 10 sub. 4. De straf zal bepaald worden rekening houdend met de mate van 
ernst van de inbreuk. De strafbepalingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur, met uitzondering van 
de uitsluiting van effectieve leden die wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering bij 2/3 meerderheid 
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
Geen enkele straf mag worden uitgesproken zonder dat de betrokkene de kans heeft gehad zich te 
verantwoorden en de verdedigen. De persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich 



beperkt tot de vereniging zelf, die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, 
kan tegen de straf in beroep gaan, bij de Algemene Vergadering en daarna zo nodig, bij de Kynologische Raad 
van de K.K.U.S.H., rechtstreeks bij de Kynologische Raad van de K.K.U.S.H., of bij het door deze laatste in haar 
schoot daartoe opgerichte orgaan. Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding 
van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. Elke uitgesproken straf wordt aan de betrokkene 
meegedeeld en bevestigd bij aangetekend schrijven. 
12.3. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid. 
12.4. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 
 
 
 
TITEL III Raad van Bestuur 
 
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (ook genoemd “het Bestuur”) die bestaat uit minstens 
3 en ten hoogste 9 bestuurders, die lid van de vereniging zijn. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds 
lager zijn dan het aantal effectieve leden van de Algemene Vergadering. 
Minstens 2/3 van de bestuurders zullen noodzakelijkerwijze actieve fokkers, voormalige fokkers of personen 
moeten zijn waarvan de kennis van de Cane Corso door de Raad van Bestuur wordt gewaardeerd. 
 
 
ARTIKEL 14 - DUUR VAN HET MANDAAT 
 
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij geheime stemming, voor een termijn van 
4 jaar en zijn herverkiesbaar, tenzij ze uiterlijk op de Algemene Vergadering verklaren geen kandidaat te zijn. 
De verkiezingen zullen om de 2 jaar plaatsvinden, de volgorde van uittreding van de bestuurders zal door de 
Raad van Bestuur vastgelegd worden, rekening houdend met de huidige toestand van de bestuurders in de 
schoot van de vereniging. 
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat. 
 
 
ARTIKEL 15 - WIJZE VAN BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS 
 
15.1. Kunnen zich kandidaat stellen om door de Algemene Vergadering verkozen te worden als bestuurders: 
alle effectieve leden van de vereniging die op datum van hun kandidatuurstelling minstens twee jaar 
onafgebroken lid zijn. 
15.2. Iedere nieuwe kandidatuur moet minstens 30 dagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering tijdens 
dewelke de verkiezingen zullen plaatsvinden, schriftelijk bekend gemaakt worden aan de secretaris van de 
vereniging. 
15.3. De Raad van Bestuur kan eveneens een kandidaat voordragen. 
15.4. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen 
van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
15.5. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit maar kunnen een vergoeding voor gedane en bewezen 
kosten bekomen, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering, via de begroting. 
15.6. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel en moeten binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt 
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
 
 
ARTIKEL 16 - AMBTSBEËINDIGING EN AFZETTING VAN DE BESTUURDERS 
 
16.1. Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig 
ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 
16.2. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur, 
en moet geen opzegtermijn in acht nemen. Indien echter door het ontslag de werking van de vzw in gevaar 
wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort tot er een vervanger is aangesteld. In dit geval 
moet de Raad van Bestuur binnen de 2 maanden de Algemene Vergadering samenroepen, welke in de 
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.  
16.3. De afzetting van een bestuurder door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van 



stemmen van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld 
worden op de agenda van de Algemene Vergadering. De beslissing hieromtrent moet binnen de 8 dagen per 
aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  
16.4. Indien door vrijwillig ontslag of verstrijken van het mandaat het aantal bestuurders is teruggevallen tot 
onder het wettelijke minimum, blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.  
16.5. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd 
worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij 
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
 
 
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS 
 
17.1. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het 
al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, waaronder handels- en 
bankverrichtingen, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn 
voorbehouden. 
17.2. Ten aanzien van derden wordt de vereniging slechts geldig vertegenwoordigd door de handtekening van 
de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, ofwel door de gezamenlijke handtekening van 2 bestuurders. 
Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van 
enig besluit of enige machtiging.  
17.3. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken zijn bevoegdheid overdragen aan een 
dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders. Deze overdracht op elk moment met onmiddellijke ingang 
worden ingetrokken door de Raad van Bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt 
belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door één persoon, die geen bewijs van voorafgaand besluit onder hen moet leveren. Dit betreft slechts 
handelingen of taken van gering belang die zodanig spoedeisend zijn dat niet kan gewacht worden tot de Raad 
van Bestuur samenkomt. 
17.4. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de Raad van Bestuur 
bij eenvoudig besluit worden overgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die desgevallend, 
gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door 
de Raad van Bestuur die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met 
onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. 
17.5. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. 
17.6. De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. 
 
 
ARTIKEL 18 - ORGANISATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
18.1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast 
kan hij uit zijn bestuurders elke functie kiezen die nodig is voor de goede werking van de vereniging. 
18.2. De functie van secretaris en penningmeester mag uitgeoefend worden door éénzelfde persoon. 
18.3. De voorzitter is bij voorkeur tweetalig. Indien hij of zij ééntalig is, is de vereniging verplicht tot het hebben 
van minstens één bestuurslid dat tweetalig is zodat de vertaling tijdens vergaderingen gegarandeerd is.  
18.4. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls hij dit nodig acht. De vergaderingen worden bijeengeroepen 
door de secretaris of de voorzitter. De oproepingen worden per e-mail verzonden ten minste 8 dagen voor de 
datum van de vergadering, tenzij ingeval van hoogdringendheid, welke moet worden gemotiveerd in de 
desbetreffende oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat de agenda van de vergadering en in bijlage worden, 
indien mogelijk, alle stukken toegevoegd welke de bestuurders zullen toelaten om met kennis van zaken deel te 
nemen aan de vergadering. De vergadering kan alleen beslissen over punten die in de agenda zijn opgenomen, 
tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen dat er een punt wordt toegevoegd aan de agenda. De 
vergadering vindt plaats op het adres aangegeven in de oproeping.  
De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door het oudste (in 
mandaat) lid van de Raad van Bestuur. 
18.5. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig 
of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt kan een nieuwe Raad worden bijeengeroepen met 
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid 
van stemmen is het de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt in het voorzitten van de 
vergadering doorslaggevend. Iedere bestuurder kan op schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere 
bestuurder. 



18.6. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgemaakt die worden toegevoegd in een 
daartoe bestemd register. Deze notulen, de uittreksels die moeten worden overlegd en al de andere akten 
worden geldig ondertekend door de secretaris en de voorzitter. 
 
TITEL IV Algemene Vergadering 
 
ARTIKEL 19 - SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
19.1. De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle 
effectieve leden. De overige leden kunnen erop uitgenodigd worden maar hebben geen stemrecht. 
19.2. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, in geval van zijn afwezigheid wordt hij 
vervangen door het oudst aanwezige bestuurslid (in mandaat). 
19.3. Elk effectief lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. 
19.4. Een effectief lid kan zich rechtsgeldig door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen door deze een 
schriftelijke volmacht te geven. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. 
 
 
ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 
a. het wijzigen van de statuten; 
b. het benoemen en afzetten van de bestuurders; 
c. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; 
d. het uitsluiten van een effectief lid van de vereniging; 
e. desgevallend, de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 
bezoldiging wordt toegekend; 
f. de kwijting aan bestuurders en commissarissen; 
g. het vrijwillig ontbinden van de vereniging; 
h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 
i. alle gevallen waarin deze statuten dat vereisen. 
 
 
ARTIKEL 21 - ORGANISATIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
21.1. De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden (toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden 
maar hebben geen stemrecht), en wordt ten minste één keer per jaar samengeroepen door de voorzitter of de 
secretaris, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend 
jaar, op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats en datum (= de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering). 
21.2. Een buitengewone algemene vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen telkens 
als het doel of het belang van de vereniging dat vereist, en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer 1/5 
van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur, dit per aangetekende brief met 
daarin vermelding van de te behandelen agendapunten. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de 
Algemene Vergadering samen te roepen binnen 21 dagen na dit verzoek, met vermelding van de gevraagde 
punten op de agenda. De Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 40ste dag na dit verzoek. 
21.3. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen schriftelijk of per e-mail, ten minste 15 dagen voor de 
vergadering. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt 
vastgelegd door de Raad van Bestuur. De effectieve leden die een punt op de agenda van de Algemene 
Vergadering willen brengen zijn verplicht dit schriftelijk of per e-mail te melden aan de secretaris, uiterlijk 5 
dagen voor datum van de Algemene Vergadering. Er zal aan hun verzoek een gunstig gevolg gegeven worden 
indien ten minste 1/20 van de effectieve leden een verzoek indient voor hetzelfde punt op de agenda. 
21.4. Op de Algemene Vergadering kunnen bijkomende punten enkel behandeld en beslist worden, mits alle 
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
 
ARTIKEL 22 - MEERDERHEDEN EN AANWEZIGHEIDSQUORUM 
 
22.1. Op de Algemene Vergadering heeft ieder effectief lid een gelijk stemrecht. Met uitzondering van de 
gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen (artikel 22 sub 2.), neemt de Algemene Vergadering haar 
beslissingen rechtsgeldig bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
effectieve leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt in 



het voorzitten van de vergadering doorslaggevend. 
22.2. Ingeval van uitsluiting van een lid (artikel 12, sub 2.), van wijziging van statuten (artikel 23) of van 
ontbinding van de vereniging (artikel 28), zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 
22.3. Ingeval op een Algemene Vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum wordt bereikt, kan een 
tweede Algemene Vergadering worden samengeroepen welke geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Tussen de eerste en tweede Algemene Vergadering moeten 
minstens 15 dagen liggen. De door de wet of onderhavige statuten vereiste meerderheid der stemmen blijft 
onverkort gelden. 
 
 
ARTIKEL 23 - STATUTENWIJZIGING 
 
Wijzigingen kunnen alleen worden overwogen op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van ten minste 
1/5 van de leden. 
Tot wijziging van de statuten kan enkel worden besloten indien dit punt uitdrukkelijk op de agenda is vermeld en 
indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een 
tweede Algemene Vergadering worden samengeroepen, zoals deze door de statuten is bepaald, en waarop deze 
vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Deze vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke 
statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
effectieve leden vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging 
kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. In beide gevallen worden 
onthoudingen en ongeldige stemmen geteld als tegenstem. 
 
 
ARTIKEL 24 - NOTULEN 
 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, door de secretaris of een door hem aan te wijzen bestuurder. 
Deze notulen worden geldig ondertekend door de secretaris en de voorzitter. De notulen worden opgenomen in 
een bijzonder register, dat door de leden en elke belanghebbende derde kan worden ingezien op de zetel van de 
vereniging.  
 
 
 
TITEL V Inzagerecht van de effectieve leden 
 
ARTIKEL 25 - INZAGERECHT VAN DE EFFECTIEVE LEDEN 
 
Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de effectieve leden raadplegen, 
alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de 
personen, welke al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hebben, die bij de vereniging of voor rekening 
ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. 
 
 
ARTIKEL 26 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Zonder strijdig te zijn met de bindende 
voorschriften van de wet of van de statuten, mogen hierbij alle maatregelen worden getroffen in verband met 
de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen. Wijzigingen aan 
het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, maar dienen voorgelegd te 
worden aan de Algemene Vergadering die de wijzigingen zal bekrachtigen met 2/3 meerderheid van stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
 
 
 
TITEL VI Begrotingen - Rekeningen - Controle 
 
ARTIKEL 27 - JAARREKENING-BEGROTING 
 
27.1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
27.2. De Raad van Bestuur bereidt de jaarrekening en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de 



Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de Algemene Vergadering 
zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen). 
27.3. De activa en/of batige saldi kunnen niet als dividend of anderszins aan de leden uitgekeerd worden maar 
verhogen het vermogen van de vereniging. 
27.4. De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert van rechtswege de ontlasting voor de 
leden van de Raad van Bestuur. 
27.5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde 
stukken na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 
 
 
 
TITEL VII Ontbinding - Vereffening 
 
ARTIKEL 28 - ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
 
28.1. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene 
Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de effectieve leden op de Algemene Vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en er bovendien van hen 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te 
ontbinden, onthoudingen en ongeldige stemmen worden geteld als tegenstem. 
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene 
Vergadering vermeld worden. 
28.2. In geval van vrijwillige ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt 
hun bevoegdheden en de vereffeningsvoorwaarden. 
 
 
ARTIKEL 29 - BESTEMMING VAN HET VEREFFENINGSSALDO 
 
In geval van ontbinding worden de activa na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging 
met een belangeloze doelstelling. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan 
welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. De vereffenaar kan een gemotiveerd voorstel tot 
bestemming overmaken aan de Algemene Vergadering die over de afsluiting van de vereffening beraadslaagt en 
beslist. 
 
 
ARTIKEL 30 - VARIA 
 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is de VZW-wet van 27 juni 1921 (gewijzigd door de 
wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen) van toepassing. De interpretatie van de statuten en reglementen 
behoren toe aan de Raad van Bestuur.  
In geval van discussie wordt voorrang gegeven aan de Nederlandstalige statuten. 
 
ARTIKEL 30 - VARIA 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is de VZW-wet van 27 juni 1921 (gewijzigd door de 
wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen) van toepassing. De interpretatie van de statuten en reglementen 
behoren toe aan de Raad van Bestuur.  
In geval van discussie wordt voorrang gegeven aan de Nederlandstalige statuten. 
 
Samenstelling bestuur: 
1. Mevrouw Katja CHTUKA, Voorzitter, wonende te 3700 TONGEREN, Viseweg 15 
2. Mevrouw Marie VERDIN, Penningmeester en Secretaris, wonende te 4190 FERRIERES, Rue Mon Legrand 2 
3. De Heer Fréderic LAMBERT, Algemeen bestuurslid, wonende te 6141 FORCHIES LA MARCHE, Rue Chaussée 4   
4. De Heer John HULBOJ, Algemeen bestuurslid, wonende te 1701 ITTERBEEK, Merelzanglaan 30 
 
Opgemaakt in twee exemplaren, en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de Buitengewone Statutaire 
vergadering te Gosselies op 5 april 2018. 
Getekend door de 4 bestuurders van de vereniging 
 
 
 
 
 



 


