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LIMBURGSE VLEUGELS 

VZW 
 

Vliegplein 1 

3600 GENK 

O.N.: 0407.038.328 

RPR Antwerpen, afd. Tongeren 

 

 

 

STATUTEN 

 

 

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – GEWEST – DOEL – VOORWERP – DUUR  

Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam 

De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), hierna 

genoemd de “Vereniging”, zoals beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Zij draagt de naam “LIMBURGSE VLEUGELS”.  

 

Artikel 2 – Zetel 

De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.  

De zetel van de Vereniging kan te allen tijde worden overgebracht naar een ander adres binnen dit 

Gewest op voordracht van het bestuursorgaan en met eenvoudige goedkeuring door de algemene 

vergadering.  

 

Artikel 3 – Belangeloos doel en voorwerp 

De Vereniging heeft als belangeloos doel het bevorderen van de kennis van en de deelname aan de 

luchtvaart in de regio en in alle geledingen van de maatschappij.  

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de Vereniging worden verwezenlijkt, 

behoren onder meer:  

- het beoefenen van motor-, zweef- en modelvliegen met sportief en educatief doel;  

- het aanbieden van opleidingen voor recreatief en professioneel besturen van vliegtuigen;  

- het ondersteunen van ondernemingen en initiatieven die gericht zijn op de promotie van de 

luchtvaart.  



2 
 

De Vereniging kan alle roerende en onroerende goederen bezitten of verkrijgen en alle 

rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar belangeloos 

doel en voorwerp.  

Daarnaast kan de Vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen 

tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige 

handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het 

belangeloos doel. 

De Vereniging 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.  

 

ARTIKEL 4 – Duur 

De VZW wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden door een 

beslissing van de algemene vergadering conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

en de statuten.  

 

HOOFDSTUK II. LEDEN 

Artikel 5 – Werkende leden 

§ 1.  Er zijn minstens twee leden.  

Het aantal leden is onbeperkt. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor 

verbintenissen van de Vereniging.  

 Het bestuursorgaan zal op de zetel van de Vereniging een register van de leden bijhouden.  

§ 2. De vereniging telt uitsluitend werkende leden.  

§ 3. Op de zetel van de Vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de leden 

gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden en de datum 

van toetreding en eventuele uittreding. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in 

elektronische vorm mag bijgehouden worden. Alle leden kunnen op de zetel van de Vereniging 

het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het 

bestuursorgaan.  

§4.  Eenieder die een interesse heeft in de luchtvaart zoals omschreven in het doel van de 

Vereniging kan een aanvraag tot toetreding als lid van de Vereniging indienen bij het 

bestuursorgaan. Hij of zij dient hiertoe een aanvraag- en inlichtingenformulier in te vullen op 

de zetel van de Vereniging.  

§ 5. Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar 

eerstvolgende vergadering. Het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie 

beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid. Tegen deze beslissing is geen beroep 

mogelijk.  

§ 6. Werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen en in deze statuten worden beschreven.  
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§ 7. Werkende leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door het 

bestuursorgaan die maximum 1.000,00 EUR bedraagt.  

 Hiernaast zal elk nieuw lid een eenmalige bijdrage betalen als bijdrage aan het patrimonium 

dat door andere leden werd opgebouwd, die maximum 1.000,00 EUR bedraagt.  

§ 8. Geen enkel werkend lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de 

Vereniging op grond van de enkele hoedanigheid als lid. Deze uitsluiting van rechten op de 

activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om 

welke reden dan ook, bij ontbinding van de Vereniging … 

 

Artikel 6 – Toegetreden leden  

Er zijn geen toegetreden leden.  

 

Artikel 7 – Uittreding  

§ 1. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke melding per brief of per 

e-mail te richten aan het bestuursorgaan, die het ter kennis brengt van de algemene 

vergadering.  

Het ontslag gaat onmiddellijk in. Ingeval van overlijden van een lid gaat het ontslag eveneens 

onmiddellijk in.  

§ 2. Een lid wordt geacht ontslag te nemen in de volgende omstandigheden:  

- ingeval van overlijden;  

- ingeval van weigering tot betaling van het jaarlijks lidgeld binnen drie maanden na 

aanvaarding van het lidmaatschap of na aanvang van het boekjaar; 

- ingeval van verlies van één van de lidmaatschapsvoorwaarden.  

§ 3. Indien door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan 

wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is 

gevonden, zonder dat dit langer dan drie maanden mag duren.  

§ 4. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de integrale betaling van de lidmaatschapsbijdrage 

voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.  

§ 5. Een ontslagnemend lid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen.  

§ 6. Het mandaat van een lid eindigt van rechtswege bij de onbekwaam verklaring, het faillissement 

of het overlijden van het lid.  

 

Artikel 8 – Uitsluiting  

§ 1. Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan, worden uitgesloten door een 

bijzonder besluit van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en 

meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.  
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De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de uitsluiting van het 

lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt op zijn vraag schriftelijk geïnformeerd over de 

motieven voor uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan.  

Het besluit tot uitsluiting moet worden gemotiveerd. Tegen deze beslissing is geen beroep 

mogelijk.  

§ 2. Leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de Vereniging kunnen door een besluit 

van het bestuursorgaan worden uitgesloten van het lidmaatschap.  

§ 3. Een uitgesloten lid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen.  

§ 4. De uitsluiting treedt onmiddellijk in en wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.  

§ 5.  Het bestuursorgaan kan het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van een lid schorsen, 

wanneer de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, in het publiek of in privé, 

onverenigbaar zijn met het doel of een aanslag betekenen op de goede naam van de VZW. De 

schorsing geldt in afwachting van de algemeen vergadering waarop beslist wordt over de 

beëindiging van het lidmaatschap.  

 

 Deze beslissing wordt genomen door het bestuursorgaan. De beslissing wordt genomen met 

een gewone meerderheid van het aantal stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden van het bestuursorgaan.   

 

 

HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 9 – Samenstelling van de algemene vergadering 

§ 1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de Vereniging.  

§ 2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en bij 

diens afwezigheid door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.  

 

Artikel 10 – Bevoegdheden van de algemene vergadering  

De algemene vergadering is bevoegd voor:  

- de statutenwijziging; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval 

een bezoldiging wordt toegekend;  

- de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;  

- de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen 

van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;  

- de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;  

- de ontbinding van de vereniging;  

- de uitsluiting van een lid;  

- de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;  

- om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.  

- Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisten. 
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Artikel 11 – Bijeenroeping  

§ 1.  De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan in 

de gevallen bepaald bij de wet of wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht in het belang van 

de Vereniging.  

§2. De oproeping tot de algemene vergadering dient te geschieden per gewone brief of e-mail, ten 

minste 15 dagen vóór de vergadering. Deze mededeling bevat een ontwerp van agenda van de 

vergadering. 

 Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda 

gebracht.  

§ 3. Er wordt minstens eenmaal per jaar een gewone algemene vergadering gehouden voor het 

goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Deze vergadering wordt uiterlijk binnen zes 

maanden na afsluiting van het boekjaar gehouden.  

§ 4. De voorzitter van het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten 

minste een vijfde van de leden het vraagt. In dat geval roept de voorzitter van het 

bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek tot 

bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na 

dit verzoek.  

 

Artikel 12 – Deelneming  

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid bij 

geschreven volmacht geldig voor één vergadering.  

Elk persoonlijk aanwezig lid kan maximum één volmacht dragen. 

Artikel 13 – Aanwezigheidsquorum en meerderheden 

§ 1.  De algemene vergadering kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen of de statuten anders bepalen.  

§ 2. Elk lid heeft één stem. 

§ 3. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de ter 

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen of de statuten anders bepalen.  

§ 4. De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de 

aanwezige of vertegenwoordigde leden het vraagt, door geheime stemming.  

§ 5.  Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden 

onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. 

Deze gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.  

§ 6. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.  

§ 7. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en alle leden 

die dit wensen. De leden en de belanghebbende derden die erom verzoeken worden op de 
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hoogte gesteld van de beslissingen door toezending per mail of per brief van een kopie van de 

verslagen.  

 

HOOFDSTUK III. BESTUURSORGAAN  

Artikel 14 – Samenstelling, benoeming en taakverdeling van het bestuursorgaan  

§ 1. De Vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten 

minste zeven bestuurders en ten hoogste tien bestuurders, die natuurlijke personen of 

rechtspersonen zijn, al dan niet leden van de Vereniging.  

§ 2. Indien en zolang de Vereniging minder dan zeven leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan 

uit minder dan zeven leden. Het bestuursorgaan moet ten allen tijde bestaan uit minstens twee 

bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid 

van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekend, van rechtswege haar werking.  

§ 3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon 

als vaste vertegenwoordiger te benoemen.  

§ 4. De bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd door de algemene vergadering bij 

gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden.  

§ 5. Bestuurders zijn onbeperkt hernoembaar. Het ontslag of de afzetting van en bestuurder wordt 

gemeld per e-mail of aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan.  

§ 6. Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris 

en een penningmeester benoemen. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per 

functie met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen worden niet meegerekend, noch in de 

teller, noch in de noemer.  

§ 7. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. 

§ 8. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de 

overblijvende bestuurders het recht een nieuwe 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, in welk geval het mandaat van de gecoöpteerde 

bestuurder eindigt na afloop van de algemene vergadering zonder dit afbreuk doet aan de 

regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

 

Artikel 15 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging  

§ 1. 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 de wet de algemene vergadering bevoegd is.  

§ 2. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. Hierin wordt 

bepaald op welke wijze de activiteiten van de Vereniging georganiseerd worden. Het 

reglement kan sancties voorzien voor leden die het reglement of de statuten overtreden of de 

rechtmatige belangen van de Vereniging en haar leden schaden. Behalve de vaderlijke 
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vermaning of de berisping, die tot de bevoegdheid van de voorzitter behoren, kan alleen het 

bestuursorgaan sancties opleggen, nadat het lid in kwestie gehoord of minstens behoorlijk 

opgeroepen werd.  

§ 3. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. 

Zij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen voor zover deze niet door het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bij uitsluiting aan de algemene 

vergadering zijn voorbehouden.  

 

Artikel 16 – Vergaderingen van het bestuursorgaan  

§ 1. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen wanneer het belang van de Vereniging dit vereist. 

Elke bestuurder kan het bestuursorgaan bijeenroepen door een verzoek te richten aan de 

voorzitter.  

 Bestuurders worden schriftelijk per e-mail of per brief opgeroepen om deel te nemen aan de 

bestuurdersvergadering, ten minste 6 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering. 

De oproeping bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering, evenals de agenda.  

 

§2. De vergaderingen van het bestuursorgaan zijn niet toegankelijk voor derden. Evenwel kan een 

afgevaardigde van de stad Genk deelnemen met een raadgevende stem.  

§ 3. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens 

afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt 

gehouden op de zetel van de Vereniging of in elke andere plaats in België, aangewezen in de 

oproeping.  

§ 4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en 

de bestuurders die erom verzoeken. De bestuurders en de belanghebbende derden die erom 

verzoeken worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending per mail of per 

brief van een kopie van de verslagen.  

 

Artikel 17 – Deelneming  

De bestuurders kunnen zich op de vergadering van het bestuursorgaan laten vertegenwoordigen door 

een andere bestuurder.  

Elke bestuurder kan slechts één volmacht dragen. 

Artikel 18 – Aanwezigheidsquorum en stemming  

§ 1. Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

§ 2. De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen.  

§ 3. Elke bestuurder heeft één stem.  

§ 4. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende 

stem. 
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§ 5. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden 

onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer.  

 

Artikel 19 – Tegenstrijdig belang  

§ 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijk 

aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging, moet hij 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.  

De bestuurder met het tegenstrijdig belang mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van 

het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat 

verband.  

§ 2. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing 

of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of 

verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.  

§ 4. Voormelde procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan 

betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder voorwaarden tegen 

de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.   

 

Artikel 20 – Einde mandaat van bestuurder  

§ 1. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de Vereniging. Het ontslag gebeurt 

schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan.  

§ 2. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat 

redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien zonder dat dit langer mag duren dan 

drie maanden.  

§ 3. Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een 

gewone meerderheid va de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. Voor de berekening van de gewone meerderheden worden 

onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. 

Deze gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.  

§ 4. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij:  

- de onbekwaam verklaring, het faillissement of het overlijden van de bestuurder;  

- het verlies van één van de lidmaatschapsrechten beschreven in deze statuten.  

 

Artikel 21 – Dagelijks bestuur 

§ 1. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken 

dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de 

beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van 

hun spoedeisende karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.  
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§ 2. Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging, alsook de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan 

een dagelijks bestuur dat uit minstens drie bestuurders moet bestaan.  

 De inhoud en de duur van zulk mandaat moet door het bestuursorgaan worden bepaald. Het 

kan op elk ogenblik worden ingetrokken.  

§ 3. De penningmeester is gemachtigd om alle gelden te ontvangen en er kwijting voor te verlenen. 

§ 4. Uitgaande betalingen worden door de penningmeester of door twee bestuurders getekend.  

 Alle andere handelingen worden door ten minste twee bestuurders ondertekend.  

§ 5. Het bestuursorgaan is belast met toezicht op het dagelijks bestuur.  

 

Artikel 22 – Bekendmakingsvereisten  

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan, van de personen belast met het dagelijks bestuur 

en van de personen gemachtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen, alsook hun 

ambtsbeëindigingen, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, 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 Vereniging vertegenwoordigen, de Vereniging ieder afzonderlijk, 

gezamenlijk, dan wel als college verbinden, alsook de omvang van hun bevoegdheden.  

 

HOOFDSTUK IV. BOEKHOUDING 

Artikel 23 – Boekhouding 

§ 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  

§ 2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en wordt 

bijgehouden door de penningmeester.  

§ 3. Elk jaar tijdens de gewone algemene vergadering legt de penningmeester een door het 

bestuursorgaan goedgekeurde jaarrekening voor over het afgelopen boekjaar en een 

begroting voor het lopende boekjaar.  

 De door het bestuursorgaan goedgekeurde jaarrekening wordt voorgelegd aan twee 

commissarissen, leden van de Vereniging, die daartoe door de algemene vergadering 

benoemd werden. Hun mandaat geldt voor één jaar, maar is onbeperkt hernieuwbaar.  

 

Artikel 24 – Onderzoeks- en controlebevoegdheid 

§ 1. Alle leden kunnen op de zetel van de Vereniging alle notulen en besluiten van de algemene 

vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met bestuursfunctie, die 

bij de Vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige 

stukken van de Vereniging raadplegen, zelfs al is er een commissaris aangesteld.  

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en 

het uur van de raadpleging van de documenten en de stukken overeenkomen. Deze 

documenten en stukken kunnen niet worden verplaatst.  
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§ 3. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde 

leden van het bestuursorgaan.  

 

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING  

Artikel 25 – Ontbinding 

§ 1. De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen met 

betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum een vijfde 

van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig artikel 11 van 

deze statuten.  

§ 2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid 

vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals wettelijk 

bepaald. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de Vereniging steeds dat zij “VZW in 

vereffening” is, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen.  

§ 3. Als het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering twee 

vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.  

§ 4. In geval van ontbinding en vereffening zal het vermogen van de Vereniging door de 

vereffenaars worden toegekend aan een of meer verenigingen, met of zonder 

rechtspersoonlijkheid, met een gelijkaardig doel.  

§ 5. Het vereffeningssaldo mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de 
leden of de bestuurders van de vereniging. 

 

Artikel 26 – Gemeen recht  

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan in onderhavige 

statuten niet wordt afgeweken, worden geacht integraal onderdeel uit te maken van deze statuten.  

 

Artikel 27 – Betwistingen  

Alle betwistingen betreffende uitvoering en de interpretatie van deze statuten zullen in laatste aanleg 

worden beslecht door de algemene vergadering. Alle andere betwistingen worden in laatste aanleg 

beslecht door het bestuursorgaan.  

Artikel 28 – Intern reglement 

Het bestuursorgaan is bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. De laatst goedgekeurde 

versie van het intern reglement dateert van 14 februari 2022.  


