
Oprichtingsakte: 

Vereniging zonder winstoogmerk 

BOSGROEP IJZER EN LEIE 
 

 

Tussen de ondergetekenden (de oprichters) 

 

1. Provinciebestuur van West-Vlaanderen met zetel Koning Leopold III-laan 41, 8200 

Sint-Andries, vertegenwoordigd door de heer Mahieu Johan, ambtenaar, 

2. Gemeentebestuur Heuvelland met zetel Bergstraat 24, 8950 Heuvelland voor wie 

alhier optreedt Vandewynckel Geert, schepen, 

3. Gemeentebestuur Staden met zetel Marktplaats 5, 8840 Staden voor wie alhier 

optreedt Willaert Ludwig, schepen, 

4. Gemeentebestuur Zonnebeke met zetel Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke voor 

wie alhier optreedt de heer Coens Jeroen, ambtenaar, 

5. Stad Poperinge met zetel Grote Markt 1, 8970 Poperinge, voor wie alhier optreedt, 

Kris Notebaert, schepen, 

6. De heer Becue Luc Juliaan Charles, wonende te 8630 Veurne, Proostdijkstraat 30, 

7. De heer Boes Bernard Marie Edouard Augustin, wonende te  8500 Kortrijk, 

Rijselsestraat 20,  

8. De heer Cardoen Dirk, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 557,  

9. De heer Charles Noël Achiel Georges, wonende te 8900 Ieper, Motestraat 23, 

10. De heer de Maere d’Aertrycke Benoit Christian Marie Joseph GHislain, wonende te 

8570 Anzegem, Hemsrode 3, 

11. De heer Delaere Wim Roger Georges, wonende te 8560 Gullegem, Heulekouter 

41, 

12. De heer Delputte Pieter Johan Monica, wonende te 8300 Knokke-Heist, 

Leopoldslaan 101 bus 53, 

13. De heer Develter Koen Jaak José, wonende te 8800 Roeselare, Hellestraat 18, 

14. De heer Devos Francis, wonende te 8980 Beselare, Vijverbos 44, 

15. De heer Dewaele Christophe, wonende te 8570 Ingooigem, Hellestraat 14, 

16. De heer Hubau Pierre Jacques Lucien, wonende te 8958 Heuvelland, Kalissestraat 

16, 

17. De Kerkfabriek St. Laurentius Kemmel met zetel Sint-Laurentiusplein 2 te 8956 

Heuvelland, voor wie alhier optreedt de heer Duplacie Bernard, 

18. Mevrouw Lemenu Magda, wonende te 8650 Houthulst, Groenestraat 47, 

19. De heer Lombaert Robert, wonende te 8800 Roeselare, Ruiterijstraat 35, 

20. Mevrouw Nys Eliane, wonende te 8500 Kortrijk, E. Tinellaan 59, 

21. Mevrouw Talpe Kristin Maria Honorine, wonende te 8792 Desselgem, 

Liebaardstraat 46, 

22. De heer Vanhollebeke Jan Gaston Margareta, wonende te 9830 Sint-Martens-

Latem, Heidebergenpark 24, 

23. De heer Vanneste Alex, wonende te 8511 Aalbeke, Brumierstraat 6, 

24. De heer Van Poucke Roger René, wonende te 8902 Zillebeke, Zwarteleenstraat 

60, 

25. De heer Vienne Patrick, wonende te 8900 Ieper, Veurnseweg 108, 

26. Vereniging zonder winstoogmerk Natuurpunt met zetel te 2800 Mechelen, 

Coxiestraat 11 voor wie alhier optreedt Verfaillie Erwin, 

27. Gemeentebestuur Ingelmunster met zetel Oostrozebekestraat 4 te 8770 

Ingelmunster, voor wie alhier optreedt de heer Dendauw Marcel, 

gemeenteraadslid, 

28. Mevrouw Algoet Nicole, wonende te 8570 Anzegem, Braamstraat 1, 

29. De heer Van Kerckhove Peter M. E., wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling 2,  

30. De heer Buyse Rik, wonende te 8710 Wielsbeke, 1e Linieregimentstraat 15, 



31. Gemeentebestuur Wielsbeke met zetel Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke voor wie 

alhier optreedt de heer Verbrugghe Carlos, gemeenteraadslid, wonende te 8710 

Wielsbeke, Marktstraat 25, 

32. Gemeentebestuur Meulebeke met zetel Markt 1, 8760 Meulebeke voor wie alhier 

optreedt Bossuyt Danny, schepen,  

 

 

wordt overeengekomen wat volgt. 

 

Er wordt op heden, 9 juni 2009, overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder 

winstoogmerk overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd 

eenentwintig betreffende de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 

mei 2002 en 16 januari 2003, met de ingesloten statuten. 



 

STATUTEN VZW BOSGROEP IJZER EN LEIE 

TITEL I: NAAM – ZETEL –DOEL –DUUR – WERKINGSGEBIED 

 
Artikel 1 – Naam 
 
De vereniging draagt de naam: “Bosgroep IJzer en Leie”. 
De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vereniging 
zonder winstoogmerk” of de afkorting v.z.w. 
 
Artikel 2 – Zetel 
 
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8902 Zillebeke (Ieper), Bezoekerscentrum De 
Palingbeek, Vaartstraat 7 in het gerechtelijk arrondissement van Ieper. De zetel kan enkel 
verplaatst worden binnen het werkingsgebied van de vereniging 
 
Artikel 3 – Doel 
 
De vereniging heeft tot doel: 
1. het stimuleren van duurzaam bosbeheer met als richtingskader de criteria duurzaam 

bosbeheer zoals bepaald door de Vlaamse Regering conform het bosdecreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten; 

2. het op elkaar afstemmen en coördineren van de beheersdoelstellingen en –maatregelen 
voor de bossen van de verschillende bosbeheerders;  

3. de samenwerking inzake bosbeheerwerken verbeteren en het op elkaar afstemmen van 
deze werken; 

4. de organisatie van de houtwinning, de verkoop van hout en het verkrijgen van 
alternatieve inkomsten verbeteren; 

5. het recreatief medegebruik verbeteren door de openstelling van de bossen op elkaar af 
te stemmen; 

6. de organisatie van de bosarbeid verbeteren, met inbegrip van het welzijn op het werk en 
van werkgelegenheidsinitiatieven; 

7. het op elkaar afstemmen, wat de bossen betreft, van de gebiedsgerichte terreinvisies uit 
andere beleidsdomeinen, zoals onder meer de jacht, het visbeheer, het natuurbehoud, 
de landschapszorg, de waterbeheersing en de waterwinning;  

8. het stimuleren van de responsabilisering van de bosbeheerders; 
9. het invullen en het verbeteren van de ecologische functie op het niveau van de bosgroep; 
10. bij de functie-invulling van de betrokken bossen, rekening houden met de behoeften van 

de lokale gemeenschap en de bosgebruikers; 
11. het nemen van bijzondere initiatieven die de toetreding van de bosbeheerders van kleine 

boseigendommen bevorderen; 
12. in voorkomend geval, zich actief richten op de realisatie van de doelstellingen en 

maatregelen van het natuurrichtplan, conform de artikelen 48 en 50 van het decreet van 
21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het beheer is daarvoor 
verantwoordelijk; 

13. het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duurzaam bosbeheer; 
14. het ondersteunen van initiatieven die genomen worden met betrekking tot bosuitbreiding, 

zowel particulier als openbaar; 
 
Om hoger beschreven doel te verwezenlijken kan de vereniging alle initiatieven nemen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben en/of dit 
maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Onder deze initiatieven is begrepen de uitgifte van 



obligaties en thesauriebewijzen en het huren en verkrijgen, verhuren of vervreemden van 
roerende en onroerende goederen. 
Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in 
overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de inkomsten 
worden gebruikt om dit doel te bereiken. 
 
Artikel 4 – Duur  
 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Artikel 5 – Werkingsgebied 
 
Het werkingsgebied van de vereniging wordt bepaald door het Bosdecreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten. Het werkingsgebied omvat de gemeenten Alveringem, Anzegem, 
Ardooie, Avelgem, De Panne, Deerlijk, Dentergem, Diksmuide, Harelbeke, Heuvelland, 
Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Koksijde, Kortemark, Kortrijk, Kuurne, 
Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Ledelede, Lo-Reninge, Menen, Mesen, Meulebeke, 
Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoot, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Staden, 
Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke, Zwevegem. 
 

TITEL II: LEDEN 

 
Artikel 6 – Leden 
 
De vereniging bestaat uit effectieve, sympathiserende en ereleden, telkens natuurlijke of 
rechtspersonen. 
 
De effectieve leden zijn bosbeheerders zoals omschreven in het bosdecreet van 13 juni 
1990 van één of meerdere bossen gelegen in het werkingsgebied van de vereniging. In het 
geval het bosbeheer van een bos toekomt aan verscheidene mede-eigenaars zullen zij één 
onder hen aanduiden als effectief lid; de anderen kunnen als sympathiserend lid toetreden 
zo zij dit wensen. 
De sympathiserende leden  zijn natuurlijke- of rechts personen die de vereniging genegen 
zijn en die als effectieve leden niet kunnen toetreden. 
 
De ereleden: een effectief lid kan met zijn akkoord, door de algemene vergadering op 
voorstel van de raad van bestuur tot erelid worden benoemd. Hij verliest hierdoor zijn statuut 
van effectief lid. 
 
Een bosbeheerder kan slechts eenmaal effectief lid van de vereniging zijn, ook al beheert hij 
meerdere al dan niet aaneengesloten bossen gelegen in het werkingsgebied van de 
verenging. 
 
Geen enkele bosbeheerder van een bos gelegen in het werkingsgebied van de vereniging 
kan als lid geweigerd worden tenzij hij op minder dan 5 jaar geleden uitgesloten werd uit de 
vereniging. 
 
Het aantal leden in iedere categorie is onbeperkt. Het aantal effectieve leden is bepaald op 
minimaal 3. 
 
Het verzoek tot lidmaatschap wordt schriftelijk of per elektronische drager, overeenkomstig 
de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement, gericht aan de raad van bestuur die 
over het verzoek soeverein beslist, rekening houdend met wat hierboven over 
bosbeheerders gesteld is. 



Deze statuten zijn van toepassing op alle leden, zowel effectieve, sympathiserende als 
ereleden. De rechten en plichten van de sympathiserende leden en ereleden worden verder 
in het huishoudelijk reglement verduidelijkt. 
 
Artikel 7 – Uittreding 
 
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden, mits de raad van bestuur daarvan schriftelijk 
in kennis te stellen. Indien een effectief lid de hoedanigheid van bosbeheerder verliest, dan 
verliest deze van rechtswege de hoedanigheid van effectief lid en wordt hij op zijn aanvraag 
automatisch sympathiserend lid 
 
Artikel 8 – Niet betaling van de verschuldigde bijdragen 
 
Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na de 
schriftelijke herinnering wordt geacht te zijn uitgetreden. 
 
Artikel 9 – Uitsluiting 
 
De uitsluiting van een effectief, een sympathiserend lid of een erelid, kan slechts op voorstel 
van de Raad van Bestuur door de algemene vergadering worden uitgesproken met een 
meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen en nadat het lid is gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. Het betrokken lid heeft 
het recht zich te laten bijstaan door een raadsman. 
 
Uitgetreden en/of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, hebben geen aanspraak op het 
maatschappelijk bezit en kunnen geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen of 
geleverde prestaties. Zij kunnen geen teruggave vorderen van de rekeningen van de 
vereniging, noch de zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen. 

TITEL III: BIJDRAGEN 

 
Artikel 10: Bijdragen 
 
De algemene vergadering stelt het bedrag van het jaarlijks lidgeld vast. Het jaarlijks lidgeld 
mag evenwel niet hoger zijn dan 250 EURO per lid. Onderscheid kan gemaakt worden 
tussen effectieve en sympathiserende leden. Aan ereleden kan geen bijdrage gevraagd 
worden. 

TITEL IV: BESTUUR 

 
Artikel 11: Raad van Bestuur 
 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, gekozen door de algemene 
vergadering voor een periode van maximum drie jaar, uit de effectieve leden of 
vertegenwoordigers aangeduid zoals bepaald in artikel 12 hierna,. Hun mandaat is 
hernieuwbaar. De bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de 
algemene vergadering. 
 
Artikel 12: Samenstelling 
 
De raad van bestuur dient samengesteld te worden uit een oneven aantal leden, met 
minimum 3 en maximum 11, waarvan de meerderheid zal bestaan uit bosbeheerders van 



privaat bos. De algemene vergadering moet er steeds voor zorgen dat het aantal leden 
steeds 1 lid minder telt dan het aantal effectieve leden. 
De raad van bestuur bestaat minimum uit: 

− een vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest voor zover het Vlaams Gewest effectief 
lid is van de vereniging, gekozen uit een lijst door deze laatste voorgedragen. 

− een vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, voor zover de provincie 
West-Vlaanderen effectief lid is van de vereniging, gekozen uit een lijst door deze laatste 
voorgedragen. 

− een vertegenwoordiger van een gemeente voor zover een gemeente effectief lid is van 
de vereniging, gekozen uit een lijst door deze laatste voorgedragen. 

− één of meer bosbeheerders van privaat bos van maximum 5 ha, voor zover een dergelijk 
bosbeheerder effectief lid is, en alleen of samen met anderen een keuzelijst aan de 
algemene vergadering voorgelegd heeft één of meer bosbeheerders van privaat bos 
groter dan 5ha, voor zover een dergelijk bosbeheerder effectief lid is, en alleen of samen 
met anderen een keuzelijst aan de algemene vergadering voorgelegd heeft. 

 
De coördinator van de bosgroep zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten van het bosdecreet 
is van rechtswege toegelaten op alle vergaderingen van de raad ven bestuur. Hij heeft geen 
stemrecht. 
 
De raad van bestuur kan algemene of bijzondere raadgevers uitnodigen om een of meerdere 
vergadering(en) bij te wonen en advies te geven. Deze raadgevers hebben geen stemrecht. 
 
Het huishoudelijk reglement kan de manier waarop de voordracht van de kandidaat-
bestuurders gebeurt en de criteria waaraan deze onderworden worden, bepalen. 
 
De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris 
en een penningmeester aan. Bepaalde functies kunnen gecumuleerd worden. 
 
Artikel 13 – Voortijdige beëindiging van het mandaat van bestuurder 
 
Indien het mandaat van een bestuurder een voortijdig einde neemt, om welke reden ook, 
nemen de overige bestuurders het opengevallen mandaat waar tot de eerstvolgende 
algemene vergadering waar een vervanger wordt benoemd. 
 
Artikel 14 – Verlies van het mandaat 
 
De bestuurders verliezen hun mandaat: 

− bij hun vrijwillig ontslag als bestuurder; 

− bij het verlies van hoedanigheid als effectief lid; 

− bij afzetting door de algemene vergadering. 
 
Artikel 15 – Bijeenroeping en verloop van de raad van bestuur 
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of 2 leden van de raad, 
telkens het belang van de vereniging het vereist. Hij kan slechts geldig beraadslagen en 
besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien 
het quorum niet gehaald wordt zal de voorzitter of de leden die de raad samenriepen, een 
volgende raad met zelfde agenda samenroepen op minstens 2 weken. Deze zal, ongeacht 
het aantal leden geldig samengesteld zijn. 
 
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder mits het 
voorleggen van een geschreven of elektronische volmacht. Niemand kan meer dan één 
volmachtgever vertegenwoordigen. 



De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, indien verhinderd door de ondervoorzitter en 
bij diens afwezigheid door de oudste der aanwezige leden.  
 
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, behoudens 
uitzonderingen voorzien in deze statuten. Iedere bestuurder heeft recht op één stem. Bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemming is verplicht geheim in geval 
van aanwerving of ontslag van personeelsleden of andere aangestelden, of telkens een 
meerderheid van de bestuurders daarom verzoekt. 
 
De Raad van Bestuur kan op voorstel van de voorzitter, de coördinator van de bosgroep of 
ten minste twee bestuurders schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid 
behoren. Daartoe kunnen zij een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere 
informatiedrager, met vermelding van het voorstel van besluit versturen naar de overige 
leden van de Raad van Bestuur met de vraag om het voorstel goed te keuren en binnen de 
aangegeven termijn na de ontvangst van het rondschrijven op correcte manier ondertekend 
terug te sturen, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager. De datum van 
het rondschrijven geldt als de datum waarop de vergadering geacht worden gehouden te 
zijn. Is binnen de aangegeven termijn de goedkeuring met betrekking tot de agendapunten 
en de voorstellen van besluit niet unaniem gegeven, dan worden al de voorgestelde 
beslissingen geacht niet genomen te zijn. 
 
Van de besluiten worden notulen gemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
Zij worden ingeschreven in een speciaal register. Dit register ligt ter inzage van elk effectief 
lid op de zetel van de vereniging. De uittreksels uit dit register worden ondertekend door de 
secretaris. Alle bestuurders krijgen een afschrift van de notulen. 
 
Artikel 16- Bevoegdheid 
 
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
De raad van bestuur kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten die nuttig of 
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, mits zij niet door de wet 
of de statuten werden voorbehouden aan de algemenen vergadering. 
 
De raad van bestuur kan bepaalde machten delegeren aan één of meerdere van haar leden 
of aan een derde. Een algemene delegatie is uiteraard verboden. 
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de raad van bestuur, 
wordt de vereniging ten aanzien van derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 
leden van de raad van bestuur waaronder minimum de voorzitter of de secretaris.  
 
De raad van bestuur kan steeds aan een van zijn leden of aan een derde een speciale 
machtiging verlenen om hem te vertegenwoordigen ten aanzien van derden. 
 
Artikel 17- Dagelijks bestuur 
 
Daarenboven kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de 
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een bijzonder gedelegeerd-
bestuurder gekozen onder zijn leden of aan een derde, en waarvan hij de omvang van de 
machten en gebeurlijk het salaris of de bezoldiging vaststelt. Hij zal bepalen of deze personen 
alleen dan wel gezamenlijk naar buiten optreden. Beperking van hun machten van dagelijks 
bestuur zijn aan derden niet tegenstelbaar 
 
Bij gebrek aan een dergelijke delegatie kunnen de daden van dagelijks bestuur door twee 
van de leden van de raad van bestuur worden gesteld.  



 
Artikel 18- Huishoudelijk reglement 
 
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen en wijzigen. Het bestaan van 
het huishoudelijk reglement wordt medegedeeld aan de leden die dit reglement kunnen 
inzien op de zetel van de vereniging. Ze kunnen kosteloos een afschrift van het huishoudelijk 
reglement bekomen op de zetel van de vereniging.  

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 19- Bijeenroeping 
 
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet eenmaal per jaar 
worden bijeengeroepen binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, op dag en 
uur in de oproepingsbrief vermeld. Op ieder ogenblik kan een buitengewone of bijzondere 
algemene vergadering worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur 
of op vraag van ten minste een/vijfde van de effectieve leden.  
 
Iedere algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vereniging of op eender welke 
andere plaats binnen de provincie West-Vlaanderen, in de oproepingsbrief vermeld. Er kan 
alleen gestemd worden over de punten die in de oproepingsbrief werden vermeld tenzij alle 
effectieve leden aanwezig zijn.  
 
Artikel 20 - Samenstelling 
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden. De coördinator van de 
bosgroep, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten van het bosdecreet, is van rechtswege 
uitgenodigd om alle algemene vergaderingen bij te wonen. Hij heeft geen stemrecht. 
Sympathiserende - en ereleden moeten en algemene of bijzondere raadgevers kunnen 
worden uitgenodigd. Hiertoe volstaat desnoods een aankondiging in het ledenblad. Geen 
van laatstgenoemden hebben stemrecht.  
 
Artikel 21- Bijeenroeping van de algemene vergadering 
 
De algemene vergadering wordt minstens acht vrije dagen vooraf bijeengeroepen door de 
raad van bestuur bij gewone mededeling (brief, postkaart, fax, ledenblad, e-amail…). 
De uitnodiging voor de algemene vergadering omvat tevens de agenda van de vergadering. 
Elk voorstel dat door ten minste een/twintigste van de effectieve leden is ondertekend moet 
op de agenda worden geplaatst. 
 
Artikel 22- Verloop van de algemene vergadering 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of 
indien verhinderd, door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste der 
aanwezige bestuurders. 
De voorzitter kan, indien de noodzaak zich voordoet, een secretaris en één of meerdere 
stemopnemers aanduiden onder de aanwezige effectieve leden. De voorzitter, de secretaris 
en de stemopnemer(s) vormen dan samen het bureau. De functies van stemopnemer en 
secretaris kunnen door dezelfde persoon worden uitgeoefend.  
 
Tenzij de wet of deze statuten het anders voorschrijven, worden de besluiten op de 
algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve stemmen. 
 
Ieder effectief lid heeft recht op één stem. 



Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen voor een bepaalde algemene vergadering 
door een ander effectief lid mits het voorleggen van een geschreven of elektronische 
volmacht. Een effectief lid kan slechts houder zijn van ten hoogste 1 volmacht. 
 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
Onthoudingen of ongeldige stemmen maken geen deel uit van de uitgebrachte stemmen om 
de uitslag te bepalen. 
 
De stemming geschiedt bij handopsteking. 
 
De stemming is verplicht geheim in geval van benoeming en afzetting van bestuurders, de 
uitsluiting van leden, of andere persoonsgebonden materies, of telkens een meerderheid van 
de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden daarom verzoekt. 
 
Van de besluiten worden notulen opgemaakt door de secretaris en indien afwezig door een 
vervanger die door de voorzitter wordt aangeduid. De notulen worden ondertekend door de 
voorzitter en de verslaggever en door de aanwezige leden die erom verzoeken en worden 
overgemaakt aan de leden van de raad van bestuur. 
De genomen beslissingen zijn ter inzage op de zetel van de vereniging door leden en 
belanghebbende derden en kunnen ter kennis gebracht worden via het ledenblad. 
 
Artikel 23- Bevoegdheid 
 
De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die 
haar zijn toegekend door de wet en door deze statuten. 
Behoren onder andere tot haar bevoegdheid: 

− de wijziging van de statuten; 

− de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

− de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van 
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

− de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

− de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen; 

− de ontbinding van de vereniging; 

− de uitsluiting van een lid; 

− de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal 
oogmerk; 

− het vaststellen van het bedrag en datum van betaling van het jaarlijks 
lidgeld; 

− beslissing over de bestemming van de goederen van de ontbonden 
vereniging; 

− de goedkeuring van het werkplan 

TITEL VI: BEGROTINGEN EN BEREKENINGEN 

 
Artikel 24- Boekjaar 
 
Het boekjaar van de vereniging vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig 
december van hetzelfde jaar. 
 
Artikel 25 
 
Op het einde van het boekjaar wordt door de raad van bestuur de rekeningen van het 
verlopen boekjaar afgesloten en worden de inventaris en de balans opgemaakt, alsmede de 



begroting voor het volgende jaar. De raad van bestuur kan de coördinator gelasten met deze 
opdracht. 
De rekeningen, inventaris, balans en begroting worden aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende jaarvergadering onderworpen. Zij liggen ter inzage op de zetel van de 
vereniging. 
De effectieve leden kunnen inzage vragen op de zetel van de vereniging, van de stukken en 
bescheiden waarop de rekeningen en begroting gesteund zijn. Het batig saldo vergroot het 
vermogen van de vereniging en kan onder geen enkel beding bij wijze van dividend of op 
een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.  
 
Artikel 26: Eventuele aanstelling van een commissaris 
 
De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om bij gewone meerderheid een 
commissaris aan te stellen die belast is met de controle van de boekhouding. De algemene 
vergadering stelt in voorkomend geval de modaliteiten van deze controle opdracht nader 
vast. Indien een commissaris wordt aangesteld zal deze commissaris de jaarvergadering 
bijwonen teneinde de nodige toelichting te geven betreffende de door hen uitgeoefende 
controle opdracht. 
 

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING 

 
Artikel 27 
 
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering overeenkomstig 
de wet een of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.  
Het eventueel actief, na aanzuivering van alle schulden, wordt door de vereffenaar 
overgemaakt aan een of meerdere verenigingen of instellingen, die een activiteit ontplooien 
die nauw verbonden is met het doel van de vereniging en dit op aanwijzing van de algemene 
vergadering die tot ontbinding heeft besloten. 
 

TITEL VIII: SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 28 
 
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten en het huishoudelijk reglement is voorzien 
zijn de wet van 27 juni 1921 (gewijzigd door de wet van 2 mei 2002) en de gebruiken terzake 
van toepassing. 
 



Voor gelijkvormig afschrift 
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