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Vlaamse Organisatie voor Internationale Volksspelen vzw 
 
VIV vzw 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
Ondernemingsnummer : 0477086184 
 
 
Gecoördineerde Statuten 
 
 

N I E U W E     S T A T U T E N 
 
 
De Bijzondere Algemene Vergadering van 20/10/2015, geldig samengeroepen en beschikkend over 
de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te 
wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst. 
 
 
 

TITEL I: NAAM - ZETEL 
 
ARTIKEL 1 
De vereniging draagt de naam Vlaamse Organisatie voor Internationale Volksspelen, verder genoemd 
Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten, en is opgericht onder de vorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk.  
 
De vereniging behoudt zich het recht voor om in alle documenten en stukken de verkorte benaming 
"VIV" te gebruiken. 
 
ARTIKEL 2 
De zetel van de vereniging is gevestigd in het "Huis van de Sport", Zuiderlaan 13 te 9000 Gent.  
Iedere wijziging van de zetel kan worden beslist door de algemene vergadering. 
 
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.  Alle stukken van 
het verenigingsdossier worden neergelegd en bijgehouden op de griffie van de rechtbank van 
koophandel te Gent. 
 
ARTIKEL 3 
De werking van de vereniging behelst het grondgebied Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk 
gewest. 
 

 
TITEL II: DOEL - DUUR 

 
ARTIKEL 4 
De vereniging heeft tot doel sportfederaties, -clubs en sportieve vrijetijdsbeoefenaars te groeperen 
met een kenmerk van internationale volkssport. De sportfederaties en -clubs en sportieve 
vrijetijdsbeoefenaars worden verder benoemd als lid. De leden bieden activiteiten aan met een 
overheersend sportieve en sociale dimensie en een uitgesproken internationaal karakter waarbij de 
klemtoon ligt op het aspect fysieke concentratie. 
 
De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of 
onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer 
alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, 
rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten 
uitoefenen die haar doel rechtvaardigen, ook onder bezwarende titel. In het kader van het realiseren 
van haar doel, kan de vereniging ook daden van koophandel stellen. 
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ARTIKEL 5 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur doch kan steeds ontbonden worden. 
 
 

TITEL III: LEDEN 
 
ARTIKEL 6 
De vereniging heeft effectieve leden en toegetreden leden. 
 
De federaties Petanque Federatie Vlaanderen vzw, afgekort tot PFV, en Vlaamse SnookerFederatie 
vzw, afgekort tot VSF, zijn de stichtende leden.  
 
Effectieve leden zijn alle leden die door de algemene vergadering worden aanvaard en wiens naam 
vervolgens is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De 
wettelijke bepalingen van de vzw-wet zijn alleen op de effectieve leden van toepassing. 
 
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden beschreven in het huishoudelijk reglement. 
 
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt 
uitsluitend toe aan de effectieve leden. 
 
Met de term 'lid' wordt in deze statuten uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 
 
ARTIKEL 7 
Ieder lid die door de algemene vergadering als vereniging wordt aanvaard kan op voordracht van de 
raad van bestuur tot de VIV toetreden. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet steeds 
schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.  
 
Alle Vlaamse privaatrechtelijke organisaties, die op vrijwillige en onbaatzuchtige wijze verenigingen 
van vrijetijdsbesteding bevatten en die uitsluitend activiteiten kunnen aantonen zoals bedoeld in 
artikel 4 van deze statuten, kunnen lid worden van de vereniging. 
 
ARTIKEL 8 
Effectieve leden kunnen door een beslissing van de algemene vergadering worden verplicht tot het 
betalen van een jaarlijkse bijdrage van maximum 30.000,00 €.   
 
ARTIKEL 9 
Vanaf heden dient een lid bij aansluiting een waarborg van 1.250,00 € te storten.  Deze som zal bij 
het stopzetten van het lidmaatschap integraal worden teruggestort op voorwaarde dat enerzijds is 
voldaan aan alle wettelijke en statutaire verplichtingen alsook dat alle verslagen en opgevraagde 
stukken van het sportorgaan op het secretariaat werden ontvangen.   
 
ARTIKEL 10 
Elk effectief of toegetreden lid kan steeds uit de vereniging treden.  Het ontslag moet per 
aangetekend schrijven aan het secretariaat ter attentie van de raad van bestuur ter kennis worden 
gebracht en treedt met onmiddelijke ingang in voege. 
 
Een effectief of toegetreden lid is ontslagnemend indien bij de start van een kalenderjaar niet is 
voldaan aan alle verplichtingen, omschreven binnen de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Stemrecht binnen de algemene vergadering en de raad van bestuur vervalt indien op 1 mei aan de 
volstorting van de jaarlijkse lidgelden niet is voldaan.  
 
ARTIKEL 11 
Een uittredend of uitgesloten lid en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane 
inbrengsten vorderen. 
 
ARTIKEL 12 
Leden van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur zijn gehouden tot 
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discretie ten overstaan van gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het 
kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de volledige werking van de 
vereniging.      
                                                                         
                                                                                                            

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 13 
De algemene vergadering, verder afgekort met AV, is samengesteld uit alle effectieve leden 
vermeerderd met de leden van de raad van bestuur, verder afgekort met RvB.  
 
De AV wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvB en bij diens afwezigheid, door de 
ondervoorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter zal de oudste van de 
aanwezige bestuurders binnen de RvB de vergadering leiden. 
 
De AV is samengesteld a rato van de aangesloten leden van elk lid. Dit wordt bepaald op basis van 
het aantal aangesloten leden binnen elk lid vastgesteld op datum van 1 oktober van het vorig jaar. De 
samenstelling van de algemene vergadering wordt bepaald op basis van onderstaande indeling: 
 -   500 - 2000 leden : 1 lid in de AV 
 - 2001 - 4000 leden : 2 leden in de AV 
 - 4001 - 6000  leden : 3 leden in de AV 
            - 6001 en meer : 4 leden in de AV 
De AV bestaat uit bovenstaande verdeling van leden vermeerderd met de leden van de RvB zoals 
weergegeven in artikel 25. 
Geen enkele lid mag een blokkerende meerderheid bereiken. 
Elk lid van de AV heeft 1 stem. 
 
De samenstelling van de leden van de AV per lid worden door de RvB van elk lid verkozen.  
De samenstelling van de AV moet een veelvoud zijn van de RvB en wordt elk jaar herzien.  
 
Een persoon kan zich met volmacht door een ander persoon op de AV laten vertegenwoordigen 
binnen zijn eigen lid. De volmachtdrager maakt deel uit van de AV van het betreffend effectieve lid 
waarvan de volmachtdrager geen lid is van de RvB. Deze volmacht dient per e-mail te worden 
gegeven en dient de dag voor aanvang van de desbetreffende AV toe te komen op het secretariaat 
van de VIV. Iedere volmachtdrager mag maar één volmacht hebben.  
 
ARTIKEL 14 
De AV is bevoegd voor:  

1) de wijziging van de statuten 
2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders 
3) de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien 

deze wordt toegekend. 
4) de kwijting aan de bestuurders en commissarissen 
5) de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening 
6) de ontbinding van de vereniging 
7) de benoeming en uitsluiting van een lid 
8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 
9) alle gevallen waarin de statuten en wetteksten dat vereisten.  

 
ARTIKEL 15 
De AV wordt geldig bijeengeroepen door de RvB 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. 
 
ARTIKEL 16 
De AV wordt gehouden binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.   
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ARTIKEL 17 
De RvB is bovendien verplicht de AV samen te roepen wanneer 1/5de van de effectieve leden daartoe 
een verzoek richt aan de RvB en dit per aangetekende schrijven waarin de te behandelen 
agendapunten zijn vermeld. In dat geval moet de uitnodiging binnen de 21 dagen na het verzoek 
verstuurd worden waarna de zitting binnen de 30 kalenderdagen zal plaatsvinden.  
  
ARTIKEL 18 
De oproeping tot de AV, en een voorlopige agenda wordt meegezonden door middel van een 
schrijven, fax of e-mailbericht aan de effectieve en toegetreden leden overgemaakt en dit tenminste 8 
kalenderdagen voor de start. 
 
Deze agenda dient ondertekend te worden door de voorzitter of bij afwezigheid door 2 bestuurders 
van een verschillend lid.  Het ondertekend document mag tot het begin van de betreffende 
samenkomst ter inzage blijven liggen bij de ondertekenaar. 
 
De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering  aan de leden overhandigd. 
 
ARTIKEL 19 
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt 
vastgelegd door de RvB. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20ste van de 
effectieve leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door 
het 1/20ste van de leden ondertekend zijn en tenminste 9 dagen voor de vergadering aan de voorzitter 
van de RvB overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval 
behandeld worden. 
 
ARTIKEL 20 
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezigen 
en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die 
op dat ogenblik de vergadering voorzit doorslaggevend. Elk lid mag niet meer dan 50% van de totale 
stemmen hebben.  
 
ARTIKEL 21 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de wijziging gedetailleerd op de 
agenda is vermeld en indien 2/3de van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
Wordt dit aanwezigheidsquorum niet bereikt dan kan een 2de vergadering worden bijeengeroepen, 
zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen 
nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
Deze 2de vergadering mag vanaf 16 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. Voor elke statutenwijziging blijft een meerderheid van 2/3de der aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen vereist. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met 
een meerderheid van 4/5de 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 rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na 
de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad. 
 
ARTIKEL 22 
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het 
wijzigen van het doel der vereniging vereist. 
 
ARTIKEL 23 
Een meerderheid van 2/3de der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van 
een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in 
zijn verdediging te kunnen voorzien. 
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ARTIKEL 24 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en 
secretaris of door 2 leden van de RvB van een verschillend lid en opgenomen worden in een register. 
Opmerkingen van de notulen van de algemene vergadering dienen binnen de 20 kalenderdagen, na 
verzending, kenbaar gemaakt te worden aan het secretariaat van de vereniging. Het register ligt ter 
inzage op de zetel van de vereniging en kan door leden en belanghebbende derden worden ingezien. 
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en secretaris of door 2 bestuurders 
van een verschillend lid. Het verslag wordt overgemaakt aan de leden.  
 
 

TITEL V: DE RAAD VAN BESTUUR 
 

ARTIKEL 25 
De vereniging wordt bestuurd door een RvB van tenminste 5 personen. De RvB bestaat verder uit 
een representatieve  afgevaardiging van elk lid.  De RvB wordt samengesteld door de AV op basis 
van het aantal aangesloten leden binnen elk lid van het laatste jaar van het lopende mandaat:  
 -   500 - 2000 : 1 lid van de RvB 
 - 2001 - 4000: 2 leden van de RvB 
 - 4001 - 6000: 3 leden van de RvB 
 - 6001 en meer : 4 leden van de RvB 
 
Geen enkel lid mag een blokkerende meerderheid bereiken.   
 
Elk lid verkiest binnen haar vereniging de leden voor de RvB die tevens zetelen in de AV van de VIV 
namens het lid. De leden die zetelen binnen de RvB dienen ook te zetelen binnen de RvB van elk lid. 
De kandidaatstellingen per lid voor de RvB worden per e-mail aan het secretariaat ter attentie van de 
voorzitter van de VIV meegedeeld en dit ten laatste 14 dagen voor de datum van de AV. Verdere 
details voor de procedure voor de kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de bestuursleden 
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. De AV zal daarna haar goedkeuring geven over 
de samenstelling van de RvB. 
Een bestuurder mag op elk ogenblik vervangen worden door een ander bestuurder van dat lid die 
hij/zij vertegenwoordigt. De vervanger dient te zetelen in de RvB van dat lid waarbij de vervanging 
steeds moet bekrachtigd worden door de AV. 
 
Een bestuurder die geen mandaat meer uitoefent binnen de RvB van zijn/haar lid, kan niet meer 
zetelen in de RvB van de VIV en dient zijn/haar mandaat ter beschikking te stellen.  
 
ARTIKEL 26 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar doch zijn herkiesbaar. Tussentijds 
benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van een mandaat. 
 
ARTIKEL 27 
De bestuurders worden benoemd door de AV met een gewone meerderheid ongeacht het aantal 
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De 
akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel en moeten binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 
bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
 
ARTIKEL 28 
De mandaatsbeëindiging van deze bestuurders kan geschieden:  
Het mandaat van de bestuurders eindigt bij afzetting door de AV, bij vrijwillig ontslag, bij het 
verstrijken van het mandaat, bij overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 
De afzetting door de AV 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. De beslissing hieromtrent moet door de RvB evenwel binnen de 7 
kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.  
 
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per aangetekend schrijven aan het secretariaat 
ter attentie van de RvB indienen. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum 
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aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de RvB binnen de 2 
maanden de AV bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien 
en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.  
 
De akten betreffende de mandaatsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de 
vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van 
koophandel  en moeten binnen de 30 dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden 
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
 
ARTIKEL 29 
De RvB leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is 
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk 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.  
De RvB kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter en elke functie die voor de goede 
werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn van een 
verschillend lid.   
 
De RvB benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. 
 
ARTIKEL 30  
De RvB kan enkel geldig beslissen indien een gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig is.  
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elk lid mag niet meer dan 
50% van de totale stemmen hebben. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem 
van diegene die hem vervangt doorslaggevend. 
  
ARTIKEL 31 
De RvB wordt per e-mail bijeengeroepen door de voorzitter of door 2 bestuurders van een 
verschillend lid ten minste 8 kalenderdagen voor de vergadering. 
 
De vergaderingen van de RvB gaan bij voorkeur door op de zetel van de VIV. Indien dit op een 
andere locatie plaats vindt, dient men dit kenbaar te maken minstens 2 weken voor de vergadering.  
 
De vergaderingen van de RvB worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze afwezig is wordt 
de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de 
aanwezige bestuurders binnen de RvB. 
 
ARTIKEL 32 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 
secretaris en die bijgeschreven worden in een daartoe bestemd register. Al de andere akten worden 
geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of 2 leden van de RvB van een verschillend lid. 
De verslagen van de vergaderingen zullen ter informatie overgemaakt worden aan de leden van de 
vereniging.  
 
ARTIKEL 33 
De RvB vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die nodig worden geacht.  De RvB kan, indien hij 
dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur 
wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig 
namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen. 
 
ARTIKEL 34 
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken 
van enig besluit of van enige machtiging. 
 
ARTIKEL 35 
De RvB kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken of zijn verantwoordelijkheid 
overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de 
vereniging.  
De RvB is bevoegd voor de werking binnen de vereniging. 
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Hun benoeming gebeurt door de RvB bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien 
de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is.  
De mandaatsbeëindiging van deze bestuurders kan geschieden bij afzetting door de AV, bij vrijwillig 
ontslag, bij het verstrijken van het mandaat, bij overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid 
zoals bedoeld in artikel 28 van deze statuten.  
  
ARTIKEL 36 
De RvB kan een dagelijks bestuur aanstellen bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter de 
secretaris en elke functie die nodig wordt geacht. Deze functies dienen opgenomen te worden door 
bestuurders uit een verschillend lid of door derden. Het dagelijks bestuur is bevoegd voor het 
dagelijks functioneren van de vereniging: 

1. handelingen die nodig zijn voor het dagelijks functioneren van de vzw; 
2. handelingen die niet tot de eerste categorie behoren, maar van gering belang zijn; 
3. handelingen die niet tot de eerste twee categorieën behoren, maar die dringend zijn zodat het 

optreden niet kan wachten op de tussenkomst van het bestuursorgaan. 
 
Hun benoeming gebeurt door de RvB bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien 
de meerderheid van de bestuurders aanwezig  is.  
 
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf, en dit door een schriftelijk ontslag in 

te dienen bij de RvB 
b) door afzetting door de RvB bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de 

meerderheid van de bestuurders aanwezig  is. De beslissing van de RvB moet evenwel binnen de 
7 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 rechtbank van koophandel en moeten binnen 
de 30 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. 
 
ARTIKEL 37 
De RvB kan, onder de door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, 
beschermende, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd 
als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement. 
 
 

TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 
 
ARTIKEL 38 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 
 
Een basisontwerp van begroting m.b.t. het komende kalenderjaar zal jaarlijks door de RvB worden 
opgemaakt voor 1 december.   
 
De RvB sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende 
boekjaar voor.  Beiden worden ter goedkeuring aan de AV voorgelegd, die gehouden wordt binnen de 
eerste 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar. 
 
De AV stelt jaarlijks minstens 2 kascontroleurs aan die behoren tot een verschillend lid. De opdracht 
om tijdens een boekjaar de rekeningen en balansen te controleren en verslag uit te brengen aan de 
AV. 
 
De penningmeester zal de rekeningen, de balans, en de verantwoordingsstukken voorleggen aan de 
kascontroleurs gedurende de periode van 14 kalenderdagen voorafgaand aan de AV.   
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Een kascontroleur mag in zijn functie, na afspraak met de penningmeester, gedurende het volledige 
boekjaar controles houden. 
 
 

TITEL VII: ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
ARTIKEL 39 
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de AV tot 
ontbinding besluiten indien 2/3de van de leden op de AV aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er 
bovendien een 4/5de meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot 
vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de AV vermeld worden. 
 
Zijn geen 2/3de van de leden op deze AV aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede AV 
worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden maar mits een 4/5de meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te 
ontbinden.   
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de AV, of bij gebreke daarvan de rechtbank, 1 of meer 
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffenings-voorwaarden. 
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een 
gelijkaardige belangloze doelstelling. 
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 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 40 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk. 
 
 
Aldus opgemaakt en aangenomen op de Bijzondere Algemene Vergadering van 20/10/2015. 
 
 
Te Gent, 20/10/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


