VZW Koninklijke Belgische Dobermann Club

-

ASBL Royal Dobermann Club Belge

TITEL I
NAAM - ZETEL – BEWEEGREDEN - DOEL – DUUR
ARTIKEL 1: Naam
De vereniging draagt de naam “ Koninklijke Belgische Dobermann Club -Royal Dobermann Club Belge” en wordt afgekort
.K.B.D.C.-R.D.C.B " .
De vereniging heeft het recht om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken,
uitgaande van de vereniging, voormelde verkorte benaming te gebruiken.
De vereniging houdt zich het recht voor haar naam, alsook de afkorting ervan, te gebruiken voor verbonden
verenigingen en initiatieven, die zich kunnen situeren op het gehele Belgische grondgebied.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de “ K.B.D.C. - R.D.C.B." is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Ten titel van inlichting geldt als volledig adres: Eikenstraat 4 , 9180 Moerbeke –Waas
De Algemene vergadering is gemachtigd de zetel te verplaatsen mits publicatie van de wijziging in het
Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 3: Beweegredenen en Doel
.
De vereniging beoogt niet enig materieel voordeel te verschaffen aan haar leden en heeft als doel :
* het streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit aan de FCI ras-standaard van het
hondenras Dobermann .
* het aanmoedigen en bevorderen van de fok van de Dobermann met in acht name van en respect voor de
FCI ras-standaard en dit zowel wat de fysieke kenmerken betreft als wat het karakter betreft.
* het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van de Dobermann.
* het bevorderen van de kennis in hoofde van zowel liefhebbers, fokkers als van het ruime publiek over het
hondenras Dobermann in alle aspecten en met inbegrip van het fokken, de verzorging, de opvoeding en de africhting.
* het bevorderen en aanmoedigen van het gebruik van de Dobermann in de hondensport.
* De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettelijk toegestane middelen die zij nuttig acht, met
inbegrip zelfs van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt
aan de realisatie van haar maatschappelijke doel.
Deze middelen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot o.m. via :
* het opleggen van fokreglementen.
*de organisatie en inrichting van vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen en/of schoonheidswedstrijden,
africhtingswedstrijden, karakter- en/of selectietesten die in het bijzonder gericht zijn op de Dobermann.
* de erkenning van plaatselijke verenigingen (kringgroepen genoemd) die deze zelfde doelstellingen
nastreven met aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste middelen,
* het uitgeven van een periodiek tijdschrift.
* het leggen en onderhouden van contacten met andere binnen- en buitenlandse kynologische verenigingen via
een website enz. ... .
De oprichting van de " K.B.D.C. - R.D.C.B." middels onderhavige akte dient als een omvorming van de bestaande feitelijke
vereniging naar een V.Z.W. te worden beschouwd.
Alle rechten en plichten, vermogensonderdelen en schulden van de bestaande feitelijke vereniging gaan hierbij over naar de "
K.B.D.C. - R.D.C.B."
Ingevolge de oprichting van de" K.B.D.C. - R.D.C.B." wordt de feitelijke vereniging Belgische Dobermann Club Belge –
afgekort “B.D.C.B.” als opgeheven aanzien.
Zij mag op sportief gebied aangesloten zijn bij alle Secties van de KKUSH en ook wedstrijden volgens de bestaande KKUSH
reglementering organiseren.
Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op
bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het
maatschappelijke doel waarvoor zij werd opgericht.
Het bestuur kan toelating geven tot het oprichten van Kringgroepen, die echter voor wat hun financieel
beleid betreft, volledig zelf verantwoordelijk blijven en zich in geen geval op de " K.B.D.C. - R.D.C.B." kunnen beroepen.
Het aantal Kringgroepen is onbeperkt, maar er moet een onderlinge afstand van 5 km gerespecteerd worden.
De werking van de kringgroepen wordt geregeld in het Huishoudelijk reglement van de V.Z.W..
ARTIKEL 3 .1
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus (K.K..U.S.H.), waarvan zij de
herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent.
Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan
te gehoorzamen.

ARTIKEL 3 .2
Leden die getroffen worden door een strafbepaling hebben het recht tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de
Kynologische Raad (K.R.) of het door deze laatste aangewezen en in haar schoot bestaande orgaan.
ARTIKEL 3.3 .
Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is
geweest om zich te verdedigen.
Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat
deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische
Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.
Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H.
verzoekt.
De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde
wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

ARTIKEL 4: Duur
De " K.B.D.C. - R.D.C.B." wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.
TITEL II:
ARTIKEL 5:

LEDEN

Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar moet tenminste Tien(10) bedragen.
De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve leden.
Alle natuurlijke personen die reeds twee opeenvolgende jaren lid waren van de feitelijke vereniging
Belgische Dobermann Club Belge (BDCB) en thans niet als oprichters verschijnen, worden na betaling van
het lidgeld 2017 opgenomen als effectief lid van de vzw, voor zover zij voldoen aan statutaire voorwaarden
betreffende de termijnen en zij voor deze opname toestemming geven tot het bekomen van de titel effectief lid.
(Titel III- effectieve leden)
ARTIKEL 6:Lidmaatschap
Elke aanvraag tot lidmaatschap, dient aan de Raad van Bestuur van de" K.B.D.C. - R.D.C.B." te worden gericht, die erover
autonoom beslist.
De leden verklaren zich bij inschrijving akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en
fokreglement, de reglementen in voege en van deze die in de toekomst zullen opgesteld worden. De leden
zullen zich in hun gedragingen door de in voormelde akten en reglementen aanwezige principes en
doelstellingen laten leiden, en verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het
maatschappelijk doel van de" K.B.D.C. - R.D.C.B." of deze op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen.
ARTIKEL 7
In de V.Z.W. zijn er toegetreden leden en effectieve leden., die verder kunnen onderverdeeld worden onder
Ereleden ,Steunende leden en Gezinsleden maken deel uit van de categorie toegetreden leden
TITEL III:

EFFECTIEVE LEDEN

ARTIKEL 8: Aantal
Er zijn minimum 10 effectieve leden. Er is geen maximum aantal bepaald.
ARTIKEL 9:Procedure en Inhoudelijke voorwaarden
De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de effectieve leden.
Een kandidaat-effectief lid van de V.Z.W. dient hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag te doen bij de
Raad van Bestuur en dit enkel na een periode van 20 volledige maanden na de aanvaarding als
toegetreden lid van de V.Z.W.
Indien de Raad van Bestuur de toelating van een kandidaat-effectief lid weigert, dan kan deze kandidaat
effectief lid slechts een nieuwe aanvraag indienen 2 jaar na de eerste aanvraag.
ARTIKEL 10: Einde
Elk effectief lid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.
Het ontslag gebeurt schriftelijk aan de Raad van Bestuur.
Indien er door het ontslag het aantal effectieve leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan
wordt het ontslag van het effectief lid opgeschort tot dat er na een redelijke termijn een vervanger is
gevonden.
Een effectief lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
Wanneer het effectief lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om effectief lid te zijn van de V.Z.W.

De Raad van Bestuur is gemachtigd vast te stellen dat effectieve leden ontslagnemend zijn indien zij hun lidgeld niet betalen
binnen de maand na aanmaning bij aangetekend schrijven.
Een lid kan ook op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met 2/3 meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
De stemming over het uitsluiten van een effectief lid is geheim
De Raad van Bestuur kan ,in afwachting van de algemene vergadering waarin
beslist kan worden over de uitsluiting.of tijdelijke schorsing van de lidmaatschapsrechten een effectief lid schorsen van de
activiteiten van devereniging
Het lidmaatschap van een effectief lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat effectief lid.
Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of rechthebbenden van
een overleden effectief lid, hebben geen recht op het maatschappellijk fonds. Ze kunnen evenmin de
betaalde bijdrage terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het
leggen van de zegels of inventaris aanvragen.
ARTIKEL 11: Ledenregister
De Raad van Bestuur van de V.Z.W. is verplicht een ledenregister bij te houden waarin de effectieve leden opgenomen zijn.
Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de leden van de V.Z.W., moeten de
wijzigingen binnen de acht dagen na de kennisgeving ervan aan de Raad van Bestuur in het ledenregister
worden doorgevoerd.
De leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de Raad van Bestuur.
Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de V.Z.W.
De V.Z.W. moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten,
met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges
en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden
en deze instanties, bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten.
De Raad van bestuur verleent aan de effectieve leden de toegang tot het ledenbestand van de vereniging
mits een schriftelijke aanvraag aan de Raad van Bestuur. Deze schriftelijke aanvraag tot inzage van het
ledenregister moet ten minste drie weken voor het tijdstip waarop de inzage gewenst is zijn toegekomen
op het Algemeen Secretariaat van de vereniging
TITEL IV:
TOEGETREDEN LEDEN
ARTIKEL 12: Procedure en Inhoudelijke voorwaarden
De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden leden.
Een kandidaat-toegetreden lid van de V.Z.W. dient hiervoor schriftelijk of per e-mail een aanvraag te doen
bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur beslist autonoom of een kandidaat-toegetreden lid dat aan de inhoudelijke
voorwaarden voldoet als toegetreden lid tot de V.Z.W. wordt toegelaten.
De Raad van Bestuur dient deze beslissing niet te motiveren en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Indien de Raad van Bestuur de toelating van een kandidaat-toegetreden lid weigert, kan deze kandidaattoegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na een periode van 2 jaar na de eerste aanvraag.
ARTIKEL 13: einde
Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.
Het ontslag gebeurt schriftelijk per brief of per e-mail aan de Raad van Bestuur.
Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
Wanneer een toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te
worden in de V.Z.W.overeenkomstig het Huishoudelijk reglement
Wanneer een toegetreden lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand na aanmaning per
aangetekend schrijven.
Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de Raad van Bestuur wanneer deze in
gebreke blijft haar verplichtingen, voortvloeiende uit haar lidmaatschap bij de " K.B.D.C. - R.D.C.B.",te voldoen

TITEL V:
ARTIKEL 14

LEDENBIJDRAGE

De maximum ledenbijdrage bedraagt 500 Euro.
Wijzigingen in de vastgelegde bijdragen worden vastgesteld door het Bestuur.
Lidgelden moeten uitsluitend betaald worden op de daartoe bestemde rekening ( Koninklijke Belgische
Dobermann Club – Royal Dobermann Club Belge van de V.Z.W. en geboekt zijn uiterlijk en voor 31 Januari
van het aangang zijnde jaar.
Ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering met adviserende stem en betalen geen lidgeld.
Ereleden hebben stemrecht voor zover ze lidgeld betalen overeenkomstig de lidmaatschap bjidrage van
een effectief lid.
TITEL VI:
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15: Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter
van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de Algemeen Secretaris.
Een effectief lid kan slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen mits voorleggen van een volmacht.
Toegetreden leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering maar zonder stemrecht
ARTIKEL 16: Bevoegdheden
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
•De goedkeuring van de statuten
•De goedkeuring van de wijziging van de statuten
•De benoeming en afzetting van de bestuurders
•Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen
•Goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen
*Benoeming en afzetting van de commissarissen (bedrijfsrevisoren of geregisreerde auditkantoren)
*Bepalen van de bezoldiging van de commissarissen indien deze wordt toegekend.
*De ontbinding van de V.Z.W.
•De benoeming van vereffenaars wanneer de V.Z.W. ontbonden zal worden
*De omzettingvan de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
•De uitsluiting van een effectief lid
*In alle gevallen waar de statuten dit vereisen
ARTIKEL 17: samenkomst
De algemene vergadering moet éénmaal per jaar samengeroepen worden door de Raad van Bestuur en dit
binnen de het eerste kwartaal na de afsluiting van het boekjaar.
De algemene vergadering wordt tevens samengeroepen door de Raad van Bestuur in de gevallen dat de
Raad van Bestuur dit nodig acht.1/20 van de effectieve leden heeft het recht om punten toe te voegen
aan de door de raad van bestuur bepaalde agenda.
De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen ( binnen 1 maand) wanneer
minimum 1/5e van de effectieve leden het vraagt. De effectieve leden moeten dit per aangetekend
schrijven vragen aan de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur roept alle effectieve leden op voor de algemene vergadering.
De oproeping gebeurt per schrijven of per e-mail, minimum acht dagen voor het tijdstip van de algemene
vergadering. De oproeping wordt ondertekend door de voorzitter en algemeen secretaris van de Raad van Bestuur en
bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda.
Op de agenda van de algemene vergadering en tijdens de vergadering zelf kunnen geen punten meer
toegevoegd worden.
.
ARTIKEL 18: Aanwezigheidsquorum en Meerderheden
De algemene vergadering kan beraadslagen over alle punten ongeacht het aantal aanwezigen. Bij een
wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van de effectieve leden of de ontbinding
van de vereniging, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen.Voor de uitsluiting van een effectief lid is er geen wettelijk
aanwezigheidsqourum.
De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft een doorslaggevende stem indien de stemming onbeslist
eindigt.
De beslissingen binnen de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.Er wordt hierbij ook verwezen naar
de statutaire uitzonderingen op de vermelde stemprincipes.

ARTIKEL 19: Notulen
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen en de originele notulen van
de algemene vergaderingen worden samengebracht in het notulenboek. Deze zijn consulteerbaar voor de effectieve leden
en belanghebbende derden in de Zetel van de vereniging mits voorafgaandelijke aanvraag van minstens 14 dagen .

TITEL VII:

RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 20: Aantal
De V.Z.W. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van maximaal 9 bestuurders
De algemene vergadering benoemt in algemene zitting, bij geheime stemming, en met een absolute
meerderheid van de helft plus één der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen een Raad van Bestuur,
die in hun midden een Voorzitter, een Algemeen Secretaris een S ecretaris-schatbewaarder kiezen.
De stemming over de benoeming van bestuurders is geheim.
De bestuurders worden benoemd voor 6 (Zes) jaar. Hun opdracht eindigt van rechtswege door het
verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het
lidmaatschap.Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur. Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts
bestuurder tot dat mandaat verstreken is. Bestuurders wier mandaat van beperkte duur is, moeten voor het
verstrijken ervan het initiatief nemen om de algemene vergadering te laten bijeenroepen om nieuwe
bestuurders te benoemen. Indien zij in gebreke blijven, zijn zij ertoe gehouden hun opdracht verder te
vervullen tot in hun vervanging is voorzien, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die door
hun verzuim mocht zijn veroorzaakt.
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris zijn automatisch voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris van de algemene vergaderingen. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van de
termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen onder het wettelijk minimum, dan blijven de
bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien en dit binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL 21: benoeming
Een bestuurder kan geen volmacht geven voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur verdeelt de functies onder de bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid door de Algemeen Secretaris.
De bestuurders worden benoemd voor zes (6) jaar, om de drie jaar zijn er uittredende
bestuursleden deze zijn herkiesbaar tijdens het jaar van hun uittreding.
Er wordt door de bestuursleden een beurtrol uitgewerkt betreffende de mandaten van de bestuursleden.
De bestuursleden van de V.Z.W.krijgen een mandaat van 6 jaar.
Om de 3 jaar is de helft van het bestuur herkiesbaar.
Drie stichtende bestuursleden aangeduid door het bestuur krijgen een eerste mandaat van 3 jaar.
De mandaten van de Voorzitter en de Algemeen Secretaris worden niet gelijktijdig beëindigd
In geval van overlijden of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, wordt in zijn vervanging voorzien
middels een nieuwe verkiezing op de eerstvolgende algemene vergadering. De nieuw verkozene voltooit het
mandaat van zijn voorganger.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde
door deze afzetbaar. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de
Raad van Bestuur. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoeming,
herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur worden binnen de
maand nadat hiertoe is besloten, ingediend bij het bestuur van het Belgisch Staatsblad ter publicatie.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris.
Kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten per aangetekend schrijven op het secretariaat toekomen,
uiterlijk op 1 februari van het aan gang zijnde jaar

ARTIKEL 22: Bevoegdheden
De Raad van Bestuur bestuurt de V.Z.W. en vertegenwoordigt de V.Z.W. in en buiten rechte en heeft alle
bevoegdheden die niet tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren.
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren.
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur kan slechts geldig
beslissen indien demeerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking vanstemmen is de stem van de voorzitter of de stem van
degene die hem vervangt doorslaggevend, tenzij in geval van geheime stemming.

In dit laatste geval wordt, bij staking van de stemmen, de raad van bestuur geacht geen beslissing te
hebben genomen
Stemming met absolute meerderheid betekent de meerderheid van het aantal aanwezeige stemmen ongeacht de
onthoudingen of ongeldige stemmen die uitgebracht werden

De Raad van Bestuur is gemachtigd vast te stellen dat effectieve leden ontslagnemend zijn , indoen zij hun lidgeld niet
betalen binnen de maand na aanmaning bij aangetekend schrijven.
De Raad van Bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit dat hij nodig acht en nuttig oordeelt, en kan
wijzigingen aanbrengen op eigen initiatief
Ten aanzien van derden is de “ " - K.B.D.C. - R.D.C.B." slechts geldig verbonden door de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, met name de Voorzitter en van de Algemeen Secretaris .
De bestuurders of derden die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden geen
blijk geven van enige beraadslaging of machtiging. Degene die een deel of geheel van de bevoegdheid van
de Raad van Bestuur gedelegeerd krijgt, is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Raad van
Bestuur.
ARTIKEL 23: Vergaderingen
De Raad van Bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de V.Z.W. dit vereist.
De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of Algemeen Secretaris
De oproeping gebeurt schriftelijk of per e-mail minimum 8 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van de
Raad van Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst, evenals de agenda.
ARTIKEL 24: Einde mandaat van een bestuurslid.
Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.
Het ontslag gebeurt per aangetekend schrijven en wordt overgemaakt aan de Raad van Bestuur.
Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de
inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de V.Z.W..
Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
De stemming over de afzetting van de bestuurder is geheim.
Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van een bestuurder
TITEL VIII:REKENING EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 25
Het boekjaar van de " K.B.D.C. - R.D.C.B.".loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De Raad van Bestuur 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 IX: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 26
Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan de algemene
vergadering slechts tot ontbinding besluiten indien twee derde van de leden op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 de meerderheid akkoord is om de
" K.B.D.C. - R.D.C.B." vrijwillig te ontbinden.
Zijn geen twee derde van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet
een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een vier vijfde meerderheid ermee akkoord gaat om de
" K.B.D.C. - R.D.C.B.".vrijwillig te ontbinden.Tussen deze twee vergaderingen moet er minstens 15 dagen liggen
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank,
één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een
vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert. Deze wordt door de
algemene vergadering vastgelegd.
ARTIKEL 27
Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de V.Z.W.wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
Aldus aangenomen met unanimitet van de stemmen op de algemene ledenvergadering van 26/03/2017
Een exemplaar is bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is
bestemd voor het register der beraadslagingen van de algemene vergadering
;
Aldus beslist op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering samengekomen te Uitbergen op, 26 / . 03 / 2017.

