De Kringwinkel Zuiderkempen vzw
Noordstraat 25 bus 1
2220 Heist-op-den-Berg
KBO 0459.644.990
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Statuten
Artikel 1

De vereniging

Artikel 1, sectie 1
Rechtsvorm
De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het
bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna genoemd “WVV”).

Artikel 1, sectie 2
Naam
De VZW draagt de naam De Kringwinkel Zuiderkempen.

Artikel 1, sectie 3
Zetel
1.
2.

De zetel van de VZW is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar
iedere plaats binnen het Vlaams Gewest en de nodige
openbaarmakingvereisten te vervullen.

Artikel 1, sectie 4
E-mailadres en website
1.
2.

De VZW heeft als e-mailadres: info@dekringwinkelzuiderkempen.be en als
website: www.dekringwinkelzuiderkempen.be.
Elke communicatie via dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.

Artikel 1, sectie 5
Duur
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2

Doeleinden en activiteiten

Artikel 2, sectie 1
Doeleinden
Als sociale werkplaats wil De Kringwinkel Zuiderkempen vzw hoofdzakelijk
mensen tewerkstellen die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn, of die
leven van een leefloon. De vereniging wil deze mensen kans op werk en
werkervaring, inkomen en zelfontplooiing bieden. Dit doet ze via een
zinvolle job binnen de werkplaats zelf -conform het decreet van 12 juli 2013
betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling- of de kans om door te
stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, of door het uitvoeren van taken en
opdrachten die passen binnen de doelstellingen van de met de vereniging
verbonden VZW Milieu en Werk.
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Artikel 2, sectie 2
Activiteiten
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden
verwezenlijkt, behoren onder meer:
•
•
•

•
•

•

het uitbouwen en beheren van tewerkstellings- of opleidingsprojecten
met het oog op het verhogen van de tewerkstellingskansen van de
kansengroepen.
het opzetten van innovatieve en experimentele projecten om nieuwe
markten te verkennen voor de tewerkstelling van kansengroepen.
het inzamelen van herbruikbare goederen en het aanbieden ervan in een
verzorgde winkel, aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte
service. Zo wil de vereniging het producthergebruik bij klanten en
medewerkers maximaal stimuleren en de afvalstroom beperken.
het ondernemen van acties die gericht zijn op reductie van gebruik en
verspilling van energie en grondstoffen.
het bieden van kansen op materieel vlak aan mensen, door het aanbieden
van betaalbare basisgoederen aan iedereen en door een bijzondere
inspanning te leveren naar mensen in problemen in samenwerking met de
lokale OCMW’s.
ondersteunende diensten aan te bieden aan sociale
tewerkstellingsinitiatieven in de regio Zuiderkempen. Deze
ondersteunende diensten zijn onder meer: managementondersteuning, het
ter beschikking stellen van infrastructuur, onderhoudswerken aan deze
infrastructuur enz.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële nietwinstgevende doelstellingen, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig
zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële nietwinstgevende doelstellingen.
De Kringwinkel Zuiderkempen vzw heeft vele belanghebbenden: klanten,
medewerkers, vrijwilligers, overheden en sociale instellingen. De vereniging
probeert zijn principes op een flexibele manier waar te maken, in nauwe
communicatie met al deze betrokkenen. Daarom streeft de vereniging ernaar om
voor alle hiervoor genoemde punten een voorbeeldfunctie te vervullen.

Artikel 2, sectie 3
Uitkeringsverbod
1.

2.

3.

De VZW mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel
uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig
andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
Als onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel wordt beschouwd:
elke verrichting waardoor de activa van de vereniging dalen of haar
passiva stijgen en waarvoor zij hetzij geen tegenprestatie ontvangt,
hetzij een tegenprestatie die kennelijk te laag is in verhouding tot de
waarde van haar prestatie.
Het in dit artikel, punten 1 en 2, bedoelde verbod belet niet dat de
vereniging voor haar leden diensten levert om niet of voor een
tegenprestatie die kennelijk te laag is, indien deze binnen haar voorwerp
en in het kader van haar doel vallen.
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Artikel 3

Lidmaatschap

Artikel 3, sectie 1
leden
1.

De leden zijn, in hun hoedanigheid van lid, niet aansprakelijk voor de
verbintenissen die de vereniging aangaat.
2.
Er zijn minstens twee leden met alle rechten en plichten zoals
omschreven in het WVV en in deze statuten.
3.
Hebben te allen tijde recht op één lid:
3.1. Elke gemeente uit het verzorgingsgebied (vanuit gemeentebestuur of
OCMW): Balen, Berlaar, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille,
Meerhout, Olen, Putte, Vorselaar en Westerlo.
3.2. vereniging onderworpen aan het OCMW-decreet van 19 december 2008
“Welzijnszorg Kempen”
3.3. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer
(“IOK”)
4. Tot maximaal 14 andere personen (zoals vrijwilligers of gebruikers)
kunnen lid worden van de vereniging.
5. Indien de entiteiten, vermeld in punt 3 van hun recht gebruik wensen te
maken, dragen zij een kandidaat voor conform de procedure in punt 6 van
deze sectie.
6. De kandidaat-leden maken hun aanvraag over aan het bestuursorgaan ofwel
elektronisch via het e-mailadres van de vzw ofwel op papier door hun
inschrijving te richten aan het bestuursorgaan op het adres van de vzw.
7. Wanneer het bestuursorgaan een aanvraag ontvangt op grond van artikel 3,
secties 1 tot 6 en conform de in deze secties gestelde voorwaarden, legt
het deze kandidatuur voor aan de eerstvolgende algemene vergadering.
8. De algemene vergadering streeft actief naar een evenwichtig samengestelde
ledenlijst in functie van geslacht, leeftijd en culturele achtergrond.

Artikel 3, sectie 2
Rechten
1.
2.
3.
4.

Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en in deze
statuten worden beschreven.
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de
activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens
het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden
dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.
De leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 3, sectie 3
Ledenregister
1.
2.
3.
4.
5.

Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van
de leden.
Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden of,
ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres
van de zetel.
Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding,
uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen
nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden
raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het
bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van
het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
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Artikel 3, sectie 4
Communicatie met de leden
1.
2.
3.
4.
5.

Elk lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te
communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken
lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te
communiceren.
Met leden voor wie de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert
hij per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties
per e-mail.
Elk lid kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele
activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld.

Artikel 3, sectie 5
Ontslag
Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schrijven
per e-mail, per fax, per gewone brief of per aangetekende brief te richten aan
de voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag zal ingaan, de dag van
ontvangst van het schrijven door het bestuursorgaan of op een latere dag, zoals
aangegeven in het schrijven zelf.

Artikel 3, sectie 6
Beëindiging van lidmaatschap
1. Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens
lidmaatschap, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens
1/5 van alle leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de
algemene vergadering, waarop minstens twee derden van alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.
2. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld,
heeft het recht gehoord te worden op deze algemene vergadering.
3. Elk lid dat gedurende twee opeenvolgende jaren noch aanwezig, noch
vertegenwoordigd is geweest op de algemene vergaderingen kan geacht worden
ontslagnemend te zijn. De beslissing om zijn of haar ontslag te aanvaarden
wordt genomen door de algemene vergadering.

Artikel 4

De Algemene Vergadering

Artikel 4, sectie 1
De Algemene Vergadering
1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.
2. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem.

Artikel 4, sectie 2
Waarnemers
Waarnemers kunnen, mits akkoord van de voorzitter, de algemene vergadering
bijwonen en mogen zich eveneens mits akkoord van de voorzitter, tot de
algemene vergadering richten.

Artikel 4, sectie 3
Bevoegdheden
De volgende bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering
uitgeoefend worden:
1. de wijziging van de statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

Statuten vzw De Kringwinkel Zuiderkempen, bladzijde 4/11

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw
Noordstraat 25 bus 1
2220 Heist-op-den-Berg
KBO 0459.644.990
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
3. indien er één of meer commissarissen aangesteld worden, de benoeming en de
afzetting van de commissaris(sen) en het bepalen van zijn of hun
bezoldiging;
4. de kwijting aan bestuurders en de commissaris(sen), alsook, in voorkomend
geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en
de commissarissen;
5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de aanvaarding van een nieuw lid;
8. de uitsluiting van een lid;
9. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend
als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale
onderneming;
10. het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;

Artikel 4, sectie 4
Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van
de leden.
1.

2.
3.
4.

Wordt geen commissaris benoemd, dan kunnen alle leden op de zetel van de
VZW alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het
bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie,
die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden,
evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen.
Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met
wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en
stukken overeenkomen.
De stukken kunnen niet worden verplaatst.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 4, sectie 5
Vergaderingen
1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering zullen
tijdens het eerste semester van het kalenderjaar gehouden worden op de
zetel van de vereniging of een plaats die vermeld wordt in de
uitnodiging.
2. Alle leden, bestuurders en commissarissen worden door het bestuursorgaan
ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen. De
agenda wordt bij de oproeping gevoegd.
3. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel
wordt op de agenda gebracht.
4. Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken
wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die
krachtens het WVV aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.
5. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen
worden samengeroepen op verzoek van minstens twee bestuurders alsook op
verzoek van minstens 1/5 van alle leden.
6. De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van
de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per
gewone post en/of per aangetekend schrijven op het adres dat het lid
daartoe laatst heeft opgegeven aan het bestuursorgaan. De stukken worden
minstens 3 dagen op voorhand bezorgd.

Artikel 4, sectie 6
Quorum en stemming
1. De gewone algemene vergadering kan op een geldige manier beraadslagen en
beslissen als minstens 1/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de
statuten dit anders voorzien.
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2. De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde
wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten
minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is
een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en
besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien
dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is
alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
3. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of
het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen,
wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
4. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een ander lid. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.
5. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien
gevraagd door minstens 1/3 van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, door geheime stemming.
6. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend
zijn.
7. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister. Derden die
kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene
vergadering kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan
die deze discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of kan
weigeren.

Artikel 5

Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 5, sectie 1
Samenstelling Bestuursorgaan
1. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat
minstens drie en ten hoogste vijftien bestuurders telt.
2. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het
bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
3. Geel en Herentals (Stad of OCMW)hebben elk te allen tijde recht op 3
leden waarvan 1 deskundige die geen lid van de gemeenteraad, raad voor
maatschappelijk welzijn of Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst mag
zijn. Ook de groep vrijwilligers uit Heist-op-den-Berg, die wordt gevormd
door de personen die een vrijwilligerscontract hebben voor het openhouden
van de kringwinkel aldaar, heeft te allen tijde recht op 3 leden.
4. Daarnaast kan de algemene vergadering nog maximaal 6 bijkomende
bestuurders benoemen omwille van hun bijzondere deskundigheid (bvb. op
vlak van armoede, financiën, historiek van de organisatie, marketing,
milieu , tewerkstelling, wetgeving, …)of hun relatie met de werking van
de organisatie.
5. De algemene vergadering streeft actief naar een evenwichtig samengesteld
bestuursorgaan in functie van geslacht, leeftijd en culturele
achtergrond.
6. De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor
een periode van zes jaar die samenvalt met de duur van de legislatuur van
de gemeenten en loopt van de gewone algemene vergadering in het eerste
jaar van de legislatuur tot de gewone algemene vergadering in het jaar
volgend op het laatste jaar van de legislatuur.
7. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
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bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
8. Het bestuursorgaan kiest onder haar leden een voorzitter die de taken zal
vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten of
ter gelegenheid van zijn of haar verkiezing.
9. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene
vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van het
bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door kennisgeving per e-mail of
schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een bestuurder is
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
10. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken
in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.
11. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een
bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in
eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 5, sectie 2
Bevoegdheden Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met
uitzondering van die waarvoor volgens het WVV of volgens deze statuten de
algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 5, sectie 3
Communicatie met de leden van het bestuursorgaan
1.
2.

3.
4.

Elk lid van het bestuursorgaan kan woonplaats kiezen op de plaats waar
hij een professionele activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend
dit adres meegedeeld bij raadpleging van het dossier.
De leden van het bestuursorgaan kunnen bij de aanvang van hun mandaat een
e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op
dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken bestuurder van een
ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Met leden van het bestuursorgaan voor wie de VZW niet over een emailadres beschikt, communiceert hij per gewone post, die hij op dezelfde
dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Elk lid van het bestuursorgaan kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de VZW, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken.

Artikel 5, sectie 4
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Bestuursorgaan:
beslissingen

vergaderingen,

beraadslagingen

en

1. Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls
als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
2. De algemeen directeur wordt uitgenodigd voor elke vergadering van het
bestuursorgaan, de andere leden van het directieteam voor die
vergaderingen waarin hun inbreng vereist is. De directieleden hebben geen
stemrecht in het bestuursorgaan.
3. Externen kunnen (bvb. omwille van hun specifieke deskundigheid) worden
uitgenodigd voor een vergadering van het bestuursorgaan. Zij hebben geen
stemrecht in het bestuursorgaan.
4. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De
vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elk andere plaats
in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
5. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op
de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van de stemmen heeft de
voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, een
doorslaggevende stem.
6. Elk bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
7. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door twee bestuurders. Deze
worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de
leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen.

Artikel 5, sectie 5
Bestuursorgaan: schriftelijke besluitvorming
1.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 5, sectie 6
Tegenstrijdig belang
1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een
bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere
bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de
notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet
nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te
delegeren.
2. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in punt 1 mag noch
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze
beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
3. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting
voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering
de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze
uitvoeren.
4. De vereniging kan de nietigheid vorderen van beslissingen of
verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in deze
sectie punten 1 tot 3 bepaalde regels, indien de wederpartij bij die
beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had
moeten zijn.
5. De in deze sectie opgenomen punten 1 tot 3 zijn niet toepasselijk wanneer
de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke
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verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.

Artikel 5, sectie 7
Intern bestuur – Beperkingen
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder
elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving
ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s)
in het gedrang.

Artikel 5, sectie 8
Externe vertegenwoordigingsmacht
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Het vertegenwoordigt de vereniging door de
meerderheid van haar leden.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
3. Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van hun
verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden
overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 5, sectie 9
Bekendmakingsvereisten
De benoeming van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de VZW
te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van
koophandel, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de
personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun
bevoegdheden.

Artikel 6
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Aansprakelijkheid van de bestuurders

De leden van het bestuursorgaan zijn niet persoonlijk verbonden door de
verbintenissen van de VZW.
Elk lid van het bestuursorgaan is tegenover de VZW gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt
tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen
recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk
voor de tekortkomingen in hun bestuur.
De leden van het bestuursorgaan zijn evenwel slechts aansprakelijk voor
beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge
bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen
verschillen.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid
voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden
zowel jegens de rechtspersoon als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen
van dit wetboek of van de statuten van de rechtspersoon.
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7.

8.
9.

Wat fouten bedoeld in de punten 5 en 6 van dit artikel betreft waaraan
zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid
ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden
van het bestuursorgaan, of, in voorkomend geval, aan het collegiaal
bestuursorgaan. Indien zij gebeurt aan een collegiaal bestuurs- of
toezichtsorgaan, wordt deze melding, evenals de bespreking waartoe zij
aanleiding geeft, opgenomen in de notulen.
De aansprakelijkheid van de bestuurders is beperkt tot de bedragen
opgenomen in artikel 2:57 van het WVV.
De aansprakelijkheid van een lid van het bestuursorgaan kan niet verder
worden beperkt dan vermeld in artikel 2:57 WVV.

Artikel 7

Toezicht door een commissaris

1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van
de drempelbedragen vermeld in artikel 1:28 §1 WVV overschrijdt, is de VZW
niet verplicht een commissaris te benoemen.
2. Zodra de VZW meer dan één van de drempelbedragen overschrijdt, wordt de
controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een
commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de
leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. De algemene vergadering bepaalt ook de
bezoldiging van de commissaris.

Artikel 8

Financiering en boekhouding

Artikel 8, sectie 1
Financiering
1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door omzetten, subsidies
en giften.
2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die
niet in strijd is met de wet.

Artikel 8, sectie 2
Boekhouding
1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
2. Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan twaalf
maanden, dan kan deze duur niet langer kan zijn dan vierentwintig maanden
min één kalenderdag
3. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
4. Het bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op volgens de
waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning.

Artikel 8, sectie 3
Jaarrekening
1.
2.

3.

Het bestuursorgaan maakt ieder jaar een jaarrekening op, in de vorm en
met de inhoud bepaald door de Koning.
De jaarrekening van de VZW, alsook de begroting van het boekjaar dat
volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moeten
binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie
van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel
2:9 van het WVV. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens
neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel
3:47 §6 WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 8, sectie 4
Jaarverslag
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1.
2.

Het bestuursorgaan van de VZW stelt, wanneer de VZW de criteria uit
artikel 1:28 WVV overschrijdt, een verslag op waarin zij rekenschap geeft
van haar beleid.
Het jaarverslag bedoeld in paragraaf 1 bevat de vermelding zoals
omschreven in artikel 3:48 § 2 van het WVV.

Artikel 8, sectie 5
Continuïteit
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de
onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan
beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de
continuïteit van de activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te
vrijwaren.

Artikel 9

In
de
stukken
vermeldingen

op

te

nemen

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van
een rechtspersoon moeten de volgende gegevens vermelden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de naam van de VZW
de rechtsvorm “vereniging zonder winstoogmerk”, of afgekort VZW
de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VZW
het ondernemingsnummer
het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de rechtbank van de zetel van de VZW;
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de VZW;
in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Hij die namens de VZW meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan
de in dit artikel bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de
omstandigheden, aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de VZW
aangegane verbintenissen.

Artikel 10

Ontbinding

1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van
voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het
bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en
agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie
4 van de statuten.
2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum
en de meerderheid vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in artikel
4, sectie 5 punten 2 en 3 van deze statuten.
3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de
Algemene Vergadering één of meer vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht
zal omschrijven, behoudens wanneer de ontbinding en vereffening in één
akte gebeuren conform artikel 2:135 WVV.
4. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene
Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet
worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een
gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.
5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden,
de benoemingen en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting
van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter
griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad.
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