
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
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§2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van 
bestuur. 

§ 1 De vereniging bestaat uit minstens drie effectieve leden. 
De vereniging kent geen maximum aanta! !eden en kan dus hestaan ult een onbepaald en onbeperkt aantal 

effectieve en/of toegetreden leden. 
Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden. 

Artikel 7, 

§2 Effectieve leden kunnen ontslagen warden door een met redenen omklede beslissing van de Raad van 
Bestuur, genomen met tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stem men. 

Onthoudingen warden meegeteld als stemmen tegen het onts!ag. In ieder geval zal het effectief lid uitgenodigd 
dienen te worden op de algemene vergadering waarop zijn/haar ontslag geagendeerd staat. 

§1 Elk effectief lid kan ten alien tijde uit de vereniging treden, Het ontslag meet schriftelijk warden ingediend 
bij voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, 

Artikel 6. 

De aanvaarding van de effectieve !eden gebeurt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van 
stemmen. 

De beslissing iS zonder beroep en moet niet gemotiveerd warden. 
Het verzoek om toelating van een kandidaat effectief lid meet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter of 

secretaris van de raad van bestuur, 

Artikel 5. 

§4 Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
en op voordracht van het bestuur de titel van ere!id verkregen hebben. 

Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging maar, zij hebben echter we! alle rechten van de 
leden. 

§3 Toegetreden !eden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de VZ).V. 
Zij kunnen de algemene vergade.ring bijwonen, maar hebben geen stemrecht, met uilzonderingen voor 

bepaalde aangelegenheden. 
De rechten en de plichten van de toegetreden leden warden voorgeschreven in de huishoudelijke 

reglementen. 

§2 De volheid van het lidmaatschap,met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt 
uitsluitend toe aan de effectieve !eden die minimum met drie zijn. 

Effectieve leden Zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en wiens naam is venneld in 
het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. 

De wettef~ke bepalingen 21]n alleen op de effectieve (eden toepasselijlc. 

§1 De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve ]eden van de vereniging. De vereniging kan 
effectieve, toegetreden en ereleden tellen. 

Artikel 4. 

Leden - toetredingen ~ uitsluitingen, verplichtingen en verbintenissen 

§5 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde 
dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed warden aan het hoofddoel. 

§4 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het 
maatschappelijk doe!, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, 
verwerven, bezitten en vervreemden. 

§3 De vereniging kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van 
deze doelstellingen bijdragen. 

§2 De vereniging stelt zich tevens tot doel het fysiek en geestelijk we!zijn van haar !eden te bevorderen middels 
het beoefenen van de wandelsport in het bijzonder, middels het beoefenen van sporten meer in het algemeen en 
ondermeer ook door deelname, organisatie of participatie aan sporneve, sociale en culturele activiteiten van welke 
aard dan ook. 
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§1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk 
op de agenda staan .. 

Artikel 13. 

leder \id van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een 
volmachtdrager, voorzien van een gescnreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zeu lid is van de 
vereniging. leder gevolmachtigde kan slechts een lid van de vereniging vertegenwoordigen. 

Artikel 12. 

De algemene vergadering duidt een voorzitter aan voor onbepaalde duur. De voorzitter leidt de vergaderingen 
van de algemene vergadering in goede banen en heeft verder een ceremoniete functie, behalve in net geval van 
staking der stemmen (id est evenveel stemmen pro ais contra).ln dat geval verkrijgt de voorzitter doorslaggevende 
stem. Bij afwezigheid van de aangeduide voorzitter wordt de vergadering geleid door het oudst aanwezige lid 
zonder evenwel doorslaggevende stem te verkrijgen. 

Artikel 11. 

§4 De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de 
vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens Mn twintigste van de !eden. 

§3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel 
voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en p!aats van de 
vergadering, alsook de agenda. 

§2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen warden op initiatief van de raad van 
bestuur of op verzoek van ten minste een vijfde van de leden van de vereniging. 

§1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden warden in het voorjaar op dag en uur te bepalen door 
de raad van bestuur. 

Artikel 10. 

De algemene vergadering is bevoegd voor: 
-De wijziging van de statuten 
-De benoeming en afzetting van de bestuurders 
-De benoeming en afzetting van de commissarissen 
-De kwijting van de bestuurders en commissarissen 
-De goedkeuring van de begroting en de rekening 
-De ontbinding van de vereniging 
-De uitsluiting van een lid 
-De ornzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

Artikel 9, 

Algemene vergadering 

§2 Het jaar1ijks lidgeld voor alle !eden van de vereniging bedraagt maximaal € 500,00. 
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van dit bed rag en deelt dit mee aan al haar !eden van 

de vereniging. 

§1 Door betaling van het lidgeld verklaart de aanvrager zich te schikken naar de statuten en huishoudelijk 
reg!ement van de club waarvan hij verklaart een afschrift bij aansluiting en/of wijziging ontvangen te hebben. 

Artikel 8. 

§3 Elk lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. 
Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid 

van de aanwezige ofvertegenwoordigde stemmen. 
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, a\sook de erfgenamen van een over\eden lid, kunnen 

betaa\de bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging. 
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§5 De VZ!N wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de gezamenlijke 
handtekeningen van tenminste twee \eden van de Raad van Bestuur, bij handelingen waarvan de waarde € 
1000.00 overschn1dt. 

Bij handelingen waarvan de waarde € 1000,00 niet overschrijdt, volstaat de handtekening van een van de 
leden van de raad van Bestuur. 

§4 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaat de 
handtekening van een van de bestuurdera. 

§S De raad van bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan, giften en subsidies aanvaarden, roerende 
en onroerende goederen bezitten, teneinde het maatschappelijk doel te kunnen rsallseren. 

§2 De raad van bestuur heefl de meest uitgebreide bevoegdheden om iedere aide van bestuur of van 
bescl'likking te doen die de vereniging of de verwezenlijking van naar doe! aanbelangt. 

§ 1 De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in en buiten rechte. Alie handelingen en 
taken die niet tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, warden toegekend aan de raad van 
bestuur. 

Artikel 17, 

§5 Van elke vergadering van het bestuur warden notulen gemaakt door de secretaris en aan de bestuurders 
bezorgd, binnen een tijdspanne van veertien dagen. 

§4 De notulen van de raad van bestuur moeten goedgekeurd warden door tenrninste de helft van de 
aanwezige bestuurders, 

§3 De raad van bestuur kan slechts vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is, 
ledere bestuun:ier beschikt over een stem. 

§2 Het bestuur komt minstens 7 maal per jaar samen. De oproeping gebeurt schriftelijk of per ernail, tenminste 
acht dagen op voorhand en venne!dt dag, uur , plaats en agenda 

§1 Het bestuur kan samengeroepen worden door de vooi:zitter of door een derde van de bestuursleden. 

Artikel 16. 

De bestuurders zijn vrijwilligers en oefenen hun mandaat kosteloos uit. De raad van bestuur duidt in ZIJO schoot 
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en andere functies aan me in het huishoudelijk reglement 
omschreven warden, 

Artikel 15. 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 3 tot maximaal 9 leden. 
Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging. 

Artikel 14. 

Raad van bestuur 

§6 Het verslag wordt aan alle Ieden bezorgd, uiterlijk tegen de bljeenroeping van de volgende algemene 
vergadering. 

§5 De notulen van de algemene vergadering warden door de voorzitter en door de secretaris ondertekend (of 
door nun plaatsvervangers), 

§4 Een wijziging van de statuten kan alleen warden aangenomen met een meerderheid van twee derden van 
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve !eden. 

§3 Bes\uiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van !eden ofvrijwi!lige ontbinding, kunnen slechts 
genomen warden wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

§2 In gewone geval!en kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
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§1 Het huishoudelijk reglementwordtjaarlijks bij net begin van net boekjaar door de Raad van Bestuur bekend 
gemaakt. Wordt geen aangepast huishoudelijk reg!ement bekendgemaakt, dan blijft het vorige gelden. 

Artikel 22. 

De regeling omtrent de statutenwijziging is uitdrukkelijk in extenso in de wet opgenomen, zodat deze kwestie 
alhier geen verdere duiding behoeft. 

T elkens de verenjging haar statuten verandert moet een aangepaste gecoordineerde versie van die statuten 
neergelegd warden bij de rechtbank van koophandel, zolang de vigerende wetgeving dit vereist 

Artikel 21. 

Slotbepalingen 

§5 Al\e akten, facturen, aankondigingen, bek.endmal<ingen en andere stul<k.en die uitgaan van een vereniging 
in verband waarmee een beslissing tot ontbinding is genomen, vennelden de naam van de vereniging, 
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk in vereffening• of door 
de afkorting en de woorden "vzw in vereffening". 

Eenieder die in naam van een derge!ijke vereniging meewerkt aan een in het vorige lid vermeld stuk waarop 
een van deze venneldingen niet is aangebracht kan persoonlijk aansprakelijk warden gesteld voor alle of voor 
een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging kracntens dit stuk is aangegaan. 

§4 De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeeindiging van de vereffenaars vennelden hun naam, 
voomamen en woonplaats, of ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel. 

§3 Bke beslissing van de rechter , van de atgemene vergadering of van de vereffenaars betreffende de 
ontbinding of de nietigheid van de vereniging , de vereffening voorwaarden, de benoeming en de 
an'lbtsbeeindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de besternming van het actief wordt 
birmen een maand na de dagtekening ervan neergelegd. 

§2 In geval van ontbinding van een vereniging door de algemene vergadering, wordt de bestemming van het 
actief, bij ontstentenis van statutaire bepalingen, vastgesteld door de algemene vergadering of door de 
vereffenaars. 

De vereffening geschiedt door een of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen hetzij overeenkomstig de 
statuten, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij, bij ontstentenis daarvan, krachtens 
een rechterlijke beslissing die door enige belanghebbenden of door het openbaar ministerie kan worden 
gevorderd. 

§ 1 Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar 
handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep warden ingesteld. 

Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaar of vereftenaars. 

Artikel 20. 

Ontbinding - vereffening 

§3 Het begrotingsjaar beg int de eerste januari en eindigt de eenendertigste december. 
Het eerste begrotingsjaar loopt vanaf de dag der stichting tot de eenendertigste december 2013. 

§2 Tijdens de algemene vergadering warden er twee leden aangeduid die zitting nemen in de kascommissie. 
Deze commissie onderzoekt de rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt op de algemene 

vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

§1 Elk. jaar, en ten laatste zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de 
jac:1rrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgend boekjaar, ter goedkeuring voor aan 
de algemene vergadering. 

Artikel 19, 

Rekeningen en begroting 

Kandidaat bestuurs!eden kunnen door het bestuur aanvaard worden zolang het maximale aantal van 9 
bestuursleden niet is bereikt. 

Artikel 18- 
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 
Verso : Naam en handtekening 

Victor Vranken 

Martin van Veen 

Eddy Seelde Rik wesemael 

Aldus opgemaakt te Mechelen op 22 mei 2013 in zeven exemplaren waarvan het eerste bestemd is om te · 
worden neergelegd in het dossier van de VZJJV bij de griffie van Koophandel te Mechelen, het tweede bestemd : 

: is om te warden bewaard in het dossier van de VZJN op de maatschappelijke zetel, en waarvan elke oprichter : 
verldaard er een ontvangen te hebben. · 

Wesernael Henri Alfons Elisabeth, geboren te Borgerhout op 20/08/1950, wonende Abeelstraat 40, 2800. 
· Mechelen. : 

. §2 Met eenparigheid van stemmen duiden de stichtende !eden - in toepassing van artikel 11 van de statuten 
: van de vereniging - als voorzitt.er van de algemene vecgadering aan: 

Vranken Victor Rosalie Frans, geboren te Hassett op 16/10/1956,wonende Tervuursesteenweq 
· 344,2800Mechelen. · 

van Veen Martinus Comelis, geboren te Den Haag op 13/12/1958, wonende Hollandsvin 11, 3120 Tremelo, 

Seefde Eddy Francina, geboren te Mechelen op 04/1011949, wonende Elektriciteitsstraat 31 bus 601, 2800. 
: MecheJen. : 

Wesemael Henri Alfons Elisabeth, geboren te Borgerhout op 20/08/1950, wonende Abeelstraat 40, 2800 · 
. Mechelen. 

§1 Met eenparigheid van stemmen benoemen de stichtende leden de hiemavolgende personen tot leden van 
. de Raad van Bestuur en dus tot bestucrder; 

Benosmingen - raad van bestuur 

. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld conform de wet van 2 mei 2002 op de \ 
· verenig!ngen zonder winstoogmerk. 

Artikel 23. 

§2 lftteraard Iran bet huishoudelijk reglement niet stn}dig 21]n met de vigerende wetgevingen, in het bijzonder . 
de vzw-we\gevin9 noch met de statuten. 

In vootkomend geval primeren de wetgevende {in de ruimste zin van hetwoord) bepalingen of de statuten. 
lndien nodig (en mogelijk) wordt het desbetreffende onderdeel van het reglement voor niet geschreven . · 

gehouden. 

Luik B I Vervolg 
Aile leden zijn gehouden de-be¢111gen van <iii reglement na te !even. . - - .. ·- 
De niet-naleving kan leiden tot het ontstag. 
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