De algemene vergadering van 27/04/2021, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te
wijzigen, naar aanleiding van “Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)” en te
vervangen door onderstaande tekst.
STATUTEN ANI_ZOO

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam ANI-ZOO – Animaux zoo
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams gewest
ARTIKEL 3
De vzw heeft tot doel:
•

Ondernemingen in de huisdierenbranche te groeperen.
Onder huisdierenbranche worden begrepen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•

de fabricage van en de groothandel in dierenbenodigdheden en –voeders.
de in- en export van levende dieren; honden, katten, aquarium- en vijvervissen,
vogels, reptielen & andere gezelschapsdieren
de kweek van honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen & andere
gezelschapsdieren
groot & kleinhandel van honden, katten, aquarium- en vijvervissen, vogels, reptielen
& andere gezelschapsdieren
de dierenspeciaalzaken;
de hengelsportspeciaalzaken;
de (ambachtelijke) dierverzorgende bedrijven, zoals dierenpensions en trimsalons;
de dierenbegraafplaatsen en –crematoria.
de ondernemers in tuinartikelen, voor zover hun assortiment zich ook uitstrekt tot
de huisdierenbranche.
Dierenartsen, praktijken
…

Op te komen voor de belangen van de ondernemingen in de huisdierenbranche in het
algemeen en die van haar leden in het bijzonder;
Het welzijn van huisdieren te bevorderen, in het bijzonder door het maatschappelijk
verantwoord kweken en verhandelen van deze dieren na te streven.
Om de instandhouding en de gezondheid te verbeteren van de door hun leden
voortgebrachte honden.
Om de noodzakelijke genetische kwaliteit van de voortgebrachte honden te waarborgen

Om haar doel te bereiken, kan de vereniging o.a. de volgende handelingen stellen, die zij tot
voorwerp heeft::
• fungeren als vraagbaak en kenniscentrum voor ondernemers binnen de branche, doch
evenzeer voor derden buiten de branche;

•

•
•
•

•

optreden als gesprekspartner en contactorgaan met (overheids) instanties en/of
functionarissen, die de doelstellingen van de vereniging mede kunnen helpen
bevorderen;
activiteiten ontplooien (bv. vakbeurzen inrichten, vaktijdschrift uitgeven, gegevens
inzamelen en verwerken, ), gericht op een voortdurend verdere professionalisering van
de branche.
in en buiten rechte optreden ter behartiging van de belangen van de vereniging en/of de
branche.
voeren van onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor de
medewerkers, die werkzaam zijn in een van de ondernemingen die ressorteren onder de
bedrijfskolom in de huisdierenbranche en waarvoor elders in dat verband geen
gesprekspartner van werkgeverszijde optreedt;

•

Zij zal in het bijzonder rekening houden met de richtlijnen vervat in het “Besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw
nuttige huisdieren (citeeropschrift: "het Fokkerijbesluit")

•

Onderzoeken en verspreiding van kennis die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het kweken en verhandelen van huisdieren

•

Het bevorderen van de samenwerking en overleg tussen diverse actoren binnen
ondernemers in de huisdierensector sector met de andere bedrijven, verenigingen en
instellingen welke belangen hebben bij de opvolging van nieuwe ontwikkelingen in de
bovenvermelde sectoren;

•

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het bundelen van informatie en
documentatie inzake het kweken en verhandelen van huisdieren ten aanzien van de leden.

Het organiseren van seminaries, discussiegroepen en workshops evenals de verspreiding van
brochures en andere publicaties om de recente ontwikkelingen betreffende kweken en
verhandelen van huisdieren op een efficiënte wijze ten aanzien van haar leden aan te brengen.

Deze vermelding is louter opsommend en geenszins beperkend.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die haar doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin
ook, doch slechts op bijkomstige wijze, economische handelingen stellen enkel voor zover de
opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden
worden.

TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 5
De vereniging kan effectieve (werkende) en toegetreden leden tellen. Met de term ‘lid’ in deze
statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. De oprichters zijn de eerste
effectieve leden.

De namen van de Effectieve leden worden bijgehouden in een register dat wordt bijgehouden op de
zetel van de vereniging .
De algemene vergadering is bevoegd om te verifiëren of een kandidaat lid voldoet aan de normen en
de criteria om toegelaten te worden als effectief lid. . Een kandidaat- effectief lid van de vzw dient
hiervoor schriftelijk een gemotiveerde aanvraag in bij de voorzitter van het Bestuursorgaan.
Kunnen als effectief lid toetreden tot de vereniging: de natuurlijke en rechtspersonen, die het
voorgeschreven lidgeld betalen en bereid zijn de doelstellingen van de vereniging effectief te helpen
realiseren en die behoren tot een van de volgende groepen:.
•
•
•
•

ondernemingen en instellingen in de huisdierenbranche die op een effectieve materiële
wijze bijdragen tot de doelstellingen van de vereniging.
fabrikanten en leveranciers van toebehoren voor de sector en aanverwante diensten die
eveneens een effectieve materiële bijdrage leveren tot het realiseren van de doelstelling
van de VZW.
andere beroepsverenigingen die gemeenschappelijke belangen hebben en effectief
bijdragen tot de doelstelling van de vereniging
Ondernemingen die een erkenning hebben verkregen zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren
en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (Belgisch Staatsblad 6/07/2007)
kunnen toetreden als effectief lid..

Toegetreden leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die moreel en financieel bijdragen tot de
vereniging.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze worden
niet opgeroepen voor de algemene vergadering maar kunnen ze wel bijwonen. Toegetreden leden
hebben geen stemrecht.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om te verifiëren of een kandidaat lid voldoet aan de normen en de
criteria om toegelaten te worden als toegetreden lid. De kandidatuur wordt gericht aan de voorzitter
van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan is tevens bevoegd om een toegetreden lid uit te sluiten
oa wanneer het lid zich gedraagt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstelling van de
vereniging en/of haar belangen of deze van haar leden schaadt. De beslissing is niet voor beroep
vatbaar.
De effectieve en de toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het intern reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen
na te leven.
b) De belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schade.
In geen geval zijn de effectieve leden en andere toegetreden leden persoonlijk aansprakelijk voor de
aangegane verbintenissen van de vereniging.

De vereniging discrimineert niet tussen haar leden.
ARTIKEL 6
De jaarlijkse bijdrage van de effectieve leden en de toegetreden leden wordt ieder jaar vastgesteld
door de algemene vergadering en bedraagt maximum: € 3000,00.

Een effectief of toegetreden lid dat nalaat zijn bijdrage te betalen wordt als ontslagnemend
beschouwd.
Uittredende, uitgesloten of overleden leden, alsook hun rechtsopvolgers, hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging. Zij kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen of
gedane inbrengen vorderen.
ARTIKEL 7
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan
het Bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.
Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat werkend lid.

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 8
De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan van tenminste drie leden en ten hoogste elf
leden die lid zijn van de vereniging.
ARTIKEL 9
De leden van het Bestuursorgaan worden verkozen voor vier jaar en zijn herverkiesbaar door de
algemene vergadering.
Met uitzondering van de voorzitter en de secretaris, zijn de voorzitter en de secretaris van het
Bestuursorgaan niet herkiesbaar in hetzelfde jaar. Ieder geschil dat oprijst naar aanleiding van de
toepassing van dit artikel zal beslecht worden door het Bestuursorgaan.

ARTIKEL 10
De kandidatuur om verkozen te worden als bestuurder moet schriftelijk ingediend worden op de
zetel van de vereniging. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de namen en de
hoedanigheden van de kandidaten.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
Toegetreden leden kunnen niet worden toegelaten tot het Bestuursorgaan.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank moeten binnen de tien dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De bestuurders kunnen bezoldigd zijn, doch dit dient beslist te worden door de Algemene vergadering.
De bezoldiging kan verschillend zijn tussen bestuursleden, dit naargelang hun opdracht.
De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat worden vergoed
mits beslissing van het Bestuursorgaan en mits voorlegging van kwijtingsafschriften.

ARTIKEL 11
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.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de
agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of
aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij
door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit
geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de
eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de
vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het
ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het
vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de tien dagen na de
neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 12
Het Bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door deze statuten
of door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder,
in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
Het Bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.
Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen op het Bestuursorgaan door een andere
bestuurder. Dit kan enkel gebeuren voor punten die op de agenda staan en waarvoor een beslissing
vereist is. Het is aan de volmachtgever om zijn volmacht en de inhoud ervan duidelijk te omschrijven.
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt
doorslaggevend.

ARTIKEL 13
Elke bestuurder heeft het recht het Bestuursorgaan samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een
verzoek aan de secretaris.

Het Bestuursorgaan wordt samengeroepen door de secretaris per brief, fax of e-mail minimum 24
uur voor het tijdstip van de samenkomst van het Bestuursorgaan. De oproeping bevat de datum, uur
en plaats van de samenkomst evenals de agenda die opgesteld wordt door de secretaris.
De vergaderingen van Het Bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter of door de
ondervoorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste
van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 14
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de
vergadering en de bestuurders die het wensen..
ARTIKEL 15
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.
Voor handelingen onder de 250,00€ volstaat de handtekening van één bestuurder.
De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte en ten overstaan van derden door de gezamenlijke
handtekening van 2 bestuurders bij handelingen waarvan de waarde 250,00€ overstrijdt.
Voor handelingen waarvan de waarde 25.000,00€ overschrijdt, is een voorafgaande goedkeuring van
de algemene vergadering vereist.

ARTIKEL 16
Het Bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders.
Het Bestuursorgaan zal uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een
penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door het Bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
Het bijzonder mandaat wordt beëindigd:
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het
Bestuursorgaan
b) door afzetting door het Bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het
Bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter
kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de
vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en moeten binnen de tien dagen na de neerlegging (bij uittreksel)
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 17:
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 reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het Bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.
De benoeming van het dagelijks bestuur gebeurt door het Bestuursorgaan bij gewone meerderheid,
die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
•
•

op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in
te dienen bij het Bestuursorgaan
door afzetting door het Bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent
door het Bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks
bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen
de tien dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds
genomen in collegiaal overleg.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 18
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de
voorzitter van het Bestuursorgaan, of door de ondervoorzitter, of door de oudste van de aanwezige
bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen,
mits een schriftelijke volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid
beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.
ARTIKEL 19
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 vereisen.

ARTIKEL 20
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het Bestuursorgaan of door de
voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
De algemene vergadering wordt gehouden de voorlaatste donderdag van de maand april.

ARTIKEL 21
Het Bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5
van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het Bestuursorgaan en dit per aangetekende
brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het Bestuursorgaan
verplicht de algemene vergadering samen te roepen op de veertigste dag na dit verzoek met
vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
ARTIKEL 22
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door
de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone
brief, per e-mail of per aangetekende brief tenminste vijftien kalenderdagen voor de vergadering.
Naast de leden van de algemene vergadering, moeten ook de bestuurders en in voorkomend geval
de commissarissen worden opgeroepen.
ARTIKEL 23
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt
vastgelegd door het Bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20
van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet
uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en moet ten laatste 7 kalenderdagen voor het
plaatsvinden van de algemene vergadering aan de voorzitter van het Bestuursorgaan overhandigd
zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 24
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
ARTIKEL 25
Statutenwijziging; Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging
gedetailleerd 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 vergadering worden
bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit
zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de
15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is
bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen 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.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze
wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de tien
dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 26
Een lid kan door de Algemene vergadering op voorstel van het Bestuursorgaan worden uitgesloten,
op basis van feiten die een verder lidmaatschap niet langer mogelijk maken bv. daden stellen die
schade of nadeel berokkenen aan de vereniging, aan het imago van de vereniging of aan de andere
leden van de vereniging.
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Het
aanwezigheidsquorum is hetzelfde als bij een statutenwijziging. Bij uitsluiting van een lid moet dit
punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid per aangetekend schrijven worden
uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Er is geen beroepsmogelijkheid.

ARTIKEL 27
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het
wensen.
De leden en belanghebbende derden hebben inzagerecht in de notulen op het zeteladres.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 28
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het Bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 29
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de
vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet
uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet
een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die ten vroegste 15 dagen na de eerste
algemene vergadering plaatsvindt en die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de
vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de
rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden.
Bij ontbinding wordt het voorstel tot bestemming van de gegevens van het vereenvoudigd beheer
vooraf ter goedkeuring aan de minister voorgelegd. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva,
worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling die een gelijkaardig doel
nastreven.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de
10 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van
de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 30
De interne werking van de vereniging en van haar organen kan verder worden vastgelegd in een intern
reglement. Dit intern reglement zal door het Bestuursorgaan aan de algemene vergadering ter
bekrachtiging worden voorgelegd.
De laatste goedgekeurde versie bevindt zich op het zeteladres.

ARTIKEL 31
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van 23 maart 2019 toepasselijk.

Te Itterbeek,

