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TITEL I. Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. : Naam
De vereniging wordt genoemd "Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en
Vroedvrouwen".

De vereniging behoudt zich het recht voor om de verkorte benaming "NVKVV" te gebruiken.

Artikel 2. : Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel,
Vergote Square 43, te 1030 Brussel.

Artikel 3. : Doel
§1. De vereniging heeft tot doel alle belangen van verpleegkundigen en vroedvrouwen te behartigen,
zowel op professioneel, sociaal, juridisch, moreel-godsdienstig, materieel en cultureel vlak. Zij mag alle
activiteiten ondernemen die dit doel bevorderen.
Zij zal alle onroerende goederen die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn, mogen bezitten,
hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom.

§2. Het NVKVV neemt de christelijke waarde mee als uitgangspunt in denken en handelen maar
profileert zich vanuit dit perspectief uitdrukkelijk pluralistisch.

Artikel 4. : Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II : Leden
Artikel 5. : Lidmaatschap NVKVV - leden NVKVV
§1. Men is een lid van het NVKVV van zodra het lidgeld voor de eerste maal is betaald. Er is een
onderscheid tussen het lidmaatschap van het NVKVV als beroepsvereniging en het lidmaatschap van
de VZW NVKVV.

Het bedrag van het lidgeld en het bedrag van de bijdrage als VZW-lid wordt bepaald door de Algemene
vergadering. Het lidgeld is hetgeen de individuele leden betalen. De bijdrage is datgene wat de VZWleden, zijnde de leden van Algemene vergadering, betalen.

§2. Enkel zij die overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen gemachtigd worden verpleegkundige handelingen te stellen, met
inbegrip van de studenten, kunnen zich lid maken van het NVKVV. Deze personen zijn lid indien ze
lidgeld betalen en de doelstellingen van de VZW ondersteunen.

Bij beslissing van de Raad van bestuur kan het lidmaatschap worden uitgebreid tot verzorgenden en
logistieke medewerkers ongeacht de aan hen toegekende benaming.

§3. Personen die niet voldoen aan de voorwaarden om lid te zijn van het NVKVV, alsook verenigingen
met rechtspersoonlijkheid kunnen zich aansluiten als sympathisant lid door het betalen van het lidgeld.
Deze sympathisant-leden tellen niet mee voor het berekenen van het aantal te verkiezen VZW-leden
(zie artikel 11).

§4. Elk jaar kan er voor alle NVKVV-leden een bijeenkomst worden georganiseerd waarop door de
Raad van bestuur het beleid wordt toegelicht. Vragen van leden omtrent het beleid worden beantwoord.
§5. Externe VZW’s kunnen lid worden van de VZW NVKVV. Geïnteresseerde VZW’s dienen hun
kandidatuur te richten aan de voorzitter per aangetekend schrijven. Hun kandidatuur dient door de
Algemene vergadering met een 2/3de meerderheid worden aanvaard.
Artikel 6. : Leden van de Algemene Vergadering – V.Z.W. -leden
Door een V.Z.W.-structuur werd aan het NVKVV een rechtspersoonlijkheid gegeven. Op al de akten,
facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van het NVKVV moet daarom voluit
"Vereniging zonder winstgevend doel" of de afkorting “VZW” worden vermeld.

Om de 4 jaar wordt een nieuwe Algemene vergadering verkozen. De leden van de Algemene
vergadering zijn de VZW-leden zoals vereist door de wet.

Hun aantal mag niet minder dan drie bedragen.

Hun bijdrage als VZW-lid, zoals bedoeld in artikel 2 van de VZW-wet, wordt jaarlijks door de Algemene
vergadering vastgesteld zonder dat dit bedrag jaarlijks 250 Euro mag overschrijden. Aanpassing bij
muntontwaarding is mogelijk.

Hun namen worden naar alfabetische orde met opgave van voornamen, woonplaats en nationaliteit
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vereniging haar zetel
heeft.

Elk jaar wordt de lijst van de leden van de Algemene vergadering, aangevuld, met opgave naar
alfabetische orde, van de wijzigingen die zich met betrekking tot de leden hebben voorgedaan. Deze
wijzigingen worden eveneens ter griffie neergelegd.

Artikel 7. : Regionale netwerken
§1. Het NVKVV heeft regionale netwerken.
Nieuwe regionale netwerken kunnen worden opgericht en ontbonden door de Algemene vergadering.
Schrappen

§2. De regionale netwerken wordt geleid door een plaatselijk bestuur.
Door een eenvoudig schrijven per post of per mail gericht aan de voorzitter van het regionaal netwerk
kan men zich kandidaat stellen als bestuurslid van het regionaal netwerk waarbij men aangesloten is.
De ontvangst van de brief wordt door de voorzitter bevestigd aan de kandidaat en aan de voorzitter van
de VZW.

De regionale netwerken zijn verplicht hun verslagen van de bestuursvergaderingen door te sturen naar
de algemene coördinator van het NVKVV.
De werkingsgelden van de regionale netwerken worden bepaald in functie van hun aantal leden.
De regionale netwerken versturen jaarlijks in de loop van de maand augustus een financieel rapport
met de gegevens tot en met de maand juli naar de algemene voorzitter.

Artikel 8. : Werkgroepen
§1. Er zijn werkgroepen.
De werkgroepen bestaan uit leden van het NVKVV die zich op een welbepaald domein specialiseren
om één of meer doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. De werkgroepen komen op
geregelde tijdstippen samen. Zij verkiezen hun voorzitter om de 4 jaar.

Nieuwe werkgroepen kunnen afgeschaft en opgericht worden door de Algemene vergadering. Een
werkgroep wordt afgeschaft indien de werkgroep gedurende 3 opeenvolgende kalenderjaren geen 20
aangetekende aanwezigheden per kalenderjaar heeft of indien het activiteitenverslag van de
werkgroep gedurende 3 opeenvolgende jaren gemotiveerd wordt afgekeurd door de Algemene
vergadering.

§2. De werkgroep wordt geleid door een voorzitter. Van elke vergadering wordt een schriftelijk verslag
opgemaakt. De Algemeen coördinator ondersteunt en coördineert de activiteiten van de werkgroepen.

Hij zorgt ervoor dat de realisaties van de werkgroepen in overeenstemming zijn met het beleid van de
Raad van bestuur. Hij agendeert de nodige aandachtspunten op de eerstvolgende Raad van bestuur.

Door een eenvoudig schrijven per post of per mail gericht aan de voorzitter van de werkgroep kan men
lid worden van de desbetreffende werkgroep. De ontvangst van de brief wordt door de voorzitter
bevestigd aan de kandidaat en de voorzitter van de VZW.

§3. Werkgroepen kunnen niet-leden van het NVKVV verzoeken als expert deel te nemen aan hun
vergaderingen. Deze personen tellen niet mee bij de berekening van het aantal aanwezigheden en
hebben ook geen stemrecht.

§4. Sympathisant-leden van het NVKVV kunnen lid worden van een werkgroep.

Artikel 9. : Ethische begeleiding
De leden van het NVKVV, de Algemene vergadering, de Raad van bestuur, het Dagelijks Bestuur en
het personeel kunnen worden bijgestaan door een ethiek-begeleider die benoemd en ontslagen wordt
door de Algemene vergadering.

De ethiek-begeleider mag de Algemene vergadering, de

vergaderingen van de Raad van bestuur en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bijwonen. Hij
wordt voor deze vergaderingen uitgenodigd.

Artikel 10. : Advisoren
Door de Raad van bestuur kunnen aan de vereniging advisoren worden toegevoegd.

De advisor moet lid zijn van het NVKVV. De advisor wordt verkozen door de Raad Van Bestuur, in het
eerste trimester volgend op de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur.

De advisoren dragen geen verantwoordelijkheid behoudens voor de opdrachten waarvoor zij een
bezoldiging ontvangen.

Titel III : Verkiezing, benoeming, aanstelling
Artikel 11. : Algemene vergadering
§1.
A. De leden van de Algemene vergadering, zijnde de VZW-leden, worden om de vier jaar deels
verkozen door het bestuur van de regionale netwerken. De kandidaat VZW-leden moeten minstens 2
jaar bestuurslid geweest zijn van een regionaal netwerk. De kandidaat VZW-leden moeten voldoen aan
de voorwaarden om lid te zijn van het NVKVV (Zie art 5§2).
Indien er geen voldoende aantal kandidaat VZW-leden zijn, kan het regionaal netwerk een VZW-lid
verkiezen dat nog geen 2 jaar bestuurslid is.

De kandidaturen voor een VZW-lidmaatschap moeten ingediend worden uiterlijk op de
bestuursvergadering (van het regionaal netwerk) voorafgaand aan de vierjaarlijkse Algemene
vergadering waarop de leden van de Raad van bestuur van de VZW worden verkozen. De kandidatuur
moet ingediend worden bij de voorzitter van het regionaal netwerk en bij ontstentenis van voorzitter bij
de voorzitter van de VZW.

De oproepingsbrief voor deze bestuursvergadering van het regionaal netwerk bevat de vermelding dat
VZW-leden worden verkozen.

B. De leden van de Algemene vergadering, zijnde de VZW-leden, worden om de vier jaar deels
verkozen door de werkgroepen. De kandidaat VZW-leden moeten minstens 2 jaar lid geweest zijn van
de werkgroep. De kandidaat VZW-leden moeten voldoen aan de voorwaarden om lid te zijn van het
NVKVV (Zie artikel 5 par. 2).

Indien er geen voldoende aantal kandidaat VZW-leden, kan de werkgroep een VZW-lid verkiezen dat
nog geen 2 jaar lid werkgroep is.

De kandidaturen voor een VZW-lidmaatschap moeten ingediend worden uiterlijk op de
werkgroepvergadering voorafgaand aan de vierjaarlijkse Algemene vergadering waarop de leden van
de Raad van bestuur van de VZW worden verkozen. De kandidatuur moet ingediend worden bij de
voorzitter van de werkgroep en bij ontstentenis van werkgroepvoorzitter bij de voorzitter van de VZW.

De oproepingsbrief voor deze werkgroepvergadering bevat de vermelding dat VZW-leden worden
verkozen.

§2.
A. Het aantal VZW-leden te verkiezen door het bestuur van de regionale netwerken wordt bepaald door
het aantal NVKVV-leden bij het desbetreffende regionaal netwerk op 31 december van het jaar
voorafgaand waarin een nieuwe Raad van bestuur wordt verkozen.

Elk lid van het NVKVV deelt mee tot welke regionaal netwerk hij wenst te behoren; hij kan jaarlijks bij
de betaling van het lidgeld een wijziging van regionaal netwerk meedelen.

Een student-lid geeft ook uitdrukkelijk op tot welke regionaal netwerk hij wenst te behoren. Zijn
lidmaatschap telt mee voor het berekenen van het aantal aan te duiden VZW-leden door het regionaal
netwerk.

Elke regionaal netwerk verkiest één VZW-lid. Per 100 aangeslotenen boven de 200 mag een bijkomend
VZW-lid worden verkozen.

B. Het aantal VZW-leden te verkiezen door de werkgroep wordt bepaald door het aantal aangetekende
aanwezigheden van deze werkgroep in de periode tussen de vorige en de nieuwe verkiezing van de
Raad van bestuur.
Elke permanente werkgroep kiest één VZW-lid. Per 50 aangetekende aanwezigheden boven de 100
aangetekende aanwezigheden mag door die werkgroep een bijkomend VZW-lid worden verkozen.

§3. De verkiezing van de VZW-leden gebeurt door geheime stemming.

Er wordt een lijst uitgedeeld waarop de namen van al de kandidaten voorkomen die aan de
voorwaarden voldoen. Elk bestuurslid van het regionaal netwerk, resp. elk lid van de werkgroep mag
evenveel kandidaten aanduiden als er door resp. het regionaal netwerk of de werkgroep te verkiezen
VZW-leden zijn.

De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Indien door gelijkheid van stemmen niet tot
aanduiding van een VZW-lid kan worden gekomen, wordt een tweede stemronde georganiseerd met
enkel deze kandidaten. Indien door gelijkheid van stemmen in deze tweede stemronde nog niet tot
verkiezing van een VZW-lid kan worden gekomen, is het oudste lid in leeftijd verkozen.

Artikel 12. : Raad van Bestuur
§1. De Raad van bestuur bestaat uit 14 leden die rechtstreeks verkozen zijn door de leden van de
Algemene vergadering.

De Raad van bestuur moet tenminste uit 3 personen bestaan en het aantal bestuurders moet in elk
geval altijd lager zijn dan het aantal VZW-leden.

De kandidaturen worden schriftelijk of per mail doorgegeven aan de Voorzitter en de algemeen
coördinator uiterlijk 15 dagen voor de dag waarop de verkiezing plaatsvindt.

Toevoegen
Wanneer een lid meer dan 50% van de RVB vergaderingen per werkjaar niet aanwezig is, zonder
medisch attest of motivering, dan wordt zijn mandaat op de eerst volgende AV opengesteld en vindt er
een verkiezing plaats ter vervanging van deze bestuurders.

Elk lid van de Algemene Vergadering brengt op de kandidaatslijst 10 stemmen uit.

§2. De regionale netwerken en werkgroepen die niet vertegenwoordigd zijn in de Raad van bestuur
mogen maximum één observator de Raad van bestuur laten bijwonen. Deze hebben enkel een
interpellatierecht doch hebben geen stemrecht.

§3. De Raad van bestuur kan uitgebreid worden met vertegenwoordigers van andere V.Z.W.'s. De
kandidatuur van een V.Z.W wordt ingediend bij aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de V.Z.W.

De kandidatuur van de V.Z.W. moet met een 2/3 meerderheid worden aanvaard op de vierjaarlijkse
Algemene vergadering waarop de leden van de Raad van bestuur worden verkozen. Op de volgende
vierjaarlijkse Algemene vergadering moet het lidmaatschap uitdrukkelijk worden hernieuwd met een
meerderheid van stemmen. Het verzoek tot hernieuwing wordt automatisch op de agenda geplaatst.

Door de V.Z.W. die een lidmaatschap krijgt binnen de Raad van bestuur wordt voor haar leden een
collectief lidgeld betaald gelijk aan het lidgeld te betalen door een student-lid van het NVKVV
vermenigvuldigd met het aantal van hun 'lidgeld-betalende'-leden.

§4. Een lid van de Raad van bestuur kan slechts voor twee opeenvolgende periodes van 4 jaar
verkozen worden.

§5. Het mandaat van bestuurder, met inbegrip van de afgevaardigd bestuurder, is onbezoldigd. Het
mandaat van bestuurder is onverenigbaar met een mandaat als personeelslid van de vereniging.

Artikel 13. : Dagelijks Bestuur
§1. Het Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door de Algemeen coördinator en desgevallend
aangevuld door een afgevaardigd bestuurder.

§2. De Algemeen coördinator informeert de Raad van bestuur over de door hem genomen beslissingen.
Hij is verantwoording verschuldigd aan de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur kan op haar vergadering een beslissing van de Algemeen coördinator bijsturen.
Een beslissing genomen door de Algemeen coördinator binnen de grenzen van de begroting en
conform de reeds genomen beslissingen en visie van de Raad van bestuur, kan niet worden vernietigd.

§3. De Algemeen coördinator informeert en overlegt voor belangrijke dringende beslissingen met de
Voorzitter van de Raad van bestuur of de Afgevaardigd bestuurder indien een Afgevaardigd bestuurder
werd aangeduid.

Artikel 14. : Voorzitter van de Raad van Bestuur
§1. De voorzitter wordt verkozen door en onder de leden van de Raad van bestuur bij meerderheid van
stemmen.

§2. Een voorzitter kan maar voor maximum twee opeenvolgende periodes van 4 jaar worden verkozen.

§3. Indien er meer dan twee kandidaten zijn voor het voorzitterschap en geen enkele kandidaat
voorzitter een meerderheid van stemmen haalt, wordt telkens een nieuwe stemronde georganiseerd
waarbij de kandidaat met de minste stemmen wegvalt.

Indien de enige (overblijvende) kandidaat geen meerderheid van stemmen haalt, wordt een ad interim
voorzitter voor één jaar verkozen. Elk lid van het NVKVV kan zich hiervoor kandidaat stellen. Op de
volgende gewone Algemene vergadering waarop de rekeningen worden goedgekeurd, wordt een
nieuwe Raad van bestuur verkozen.

§4. Er kunnen overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 15 par. 3, één of meer ondervoorzitters
worden verkozen.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt hij vervangen door één van de ondervoorzitters.

Titel IV. Einde lidmaatschap
Artikel 15. : Lidmaatschap van het NVKVV
Het lidmaatschap eindigt hetzij door uitdrukkelijk ontslag vanwege het lid, hetzij door het niet betalen
van het lidgeld na een tweede schriftelijke aanmaning tot betaling, hetzij na beslissing van de Raad van
bestuur van de VZW.

Artikel 16. : Lid van de Algemene vergadering
§1. Het lidmaatschap van de Algemene vergadering eindigt op de eerste vergadering van de nieuw
verkozen leden van de Algemene vergadering conform artikel 12 van deze statuten.

§2. Een VZW-lid kan altijd zijn ontslag indienen bij brief gericht aan de Raad van bestuur. Elk lid dat de
door hem verschuldigde VZW-bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

§3. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene vergadering en met een meerderheid van
twee derden van de stemmen uitgesproken worden.

§4. Het regionaal netwerk en de werkgroep heeft het recht na ontslag of uitsluiting van een door haar
verkozen VZW-lid in zijn vervanging te voorzien.

§5. Het VZW-lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, hun rechtsopvolgers en hun schuldeisers
hebben geen recht op het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de betaalde
bijdragen en lidgelden terug te vorderen.

Artikel 17. : Lid van de Raad van bestuur

§1. De bestuurders worden aangeduid voor een mandaat van vier jaar. Wanneer de mandaten bij het
verstrijken van deze termijn niet hernieuwd werden blijven de bestuurders hun mandaat voortzetten
totdat in hun vervanging is voorzien doch maximum voor de duur van één jaar. Binnen dit jaar dienen
nieuwe verkiezingen georganiseerd te worden. Het mandaat eindigt eveneens door overlijden, ontslag
of afzetting door de Algemene vergadering.

§2. Elke bestuurder, aangeduid om tijdens het mandaat een opengevallen plaats in te nemen, is slechts
benoemd voor de tijd dat het mandaat nog duurt.

§3. Indien de Raad van bestuur beneden het statutair aantal leden daalt blijven de andere bestuurders
voorlopig de volledige bevoegdheid van de raad uitoefenen totdat voorzien is in de vervanging van de
weggevallen leden.

4§. De maximum duurtijd van een mandaat als bestuurder verhindert niet dat de bestuurder na het
verstrijken van zijn bestuursmandaat als adviseur kan gevraagd worden om een onafgewerkt dossier
waarmee hij tijdens zijn bestuursmandaat belast werd af te werken.

Artikel 18. : Mandaat van Voorzitter
§1. Het mandaat van voorzitter en desgevallend van ondervoorzitter(s) eindigt op de eerste vergadering
van een nieuw verkozen Raad van Bestuur.

TITEL V. Bevoegdheden
Artikel 19. : Algemene vergadering
§1. De Algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging.

§2. De Algemene vergadering is bevoegd voor:
-

wijziging van de statuten

-

benoeming en afzetting van bestuurders

-

goedkeuring van de begroting en rekeningen

-

de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend

-

de kwijting van de bestuurders en de commissarissen

-

vrijwillige ontbinding van de vereniging

-

uitsluiting van VZW-leden

-

bepaling van het lidgeld te betalen door de leden van het NVKVV

-

bepaling van de jaarlijkse bijdrage te betalen door de VZW-leden

-

de oprichting en de opheffing van regionale netwerken

-

het oprichten van permanente werkgroepen

-

aanduiden van de V.Z.W.'s met vertegenwoordigingsbevoegdheid in de Raad van bestuur

-

de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

Artikel 20. : Raad van bestuur
§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur.
§2. De Raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen met inbegrip van het afsluiten van rekeningen en het opvragen van de kas van regionale
netwerken die niet meer actief zijn.

§3. De Raad van bestuur werft de Algemeen coördinator aan, bepaalt de algemene
personeelsomkadering van de vereniging en het organogram.

§4. De Raad van bestuur kan aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging een afgevaardigd bestuurder
toevoegen, gekozen onder de leden van de Raad van bestuur. De Raad van bestuur kan op elk
ogenblik de bevoegdheden van de afgevaardigde bestuurder beperken of uitbreiden.

De Raad van bestuur kan ook bijzondere bevoegdheden aan een mandataris van zijn keuze opdragen;
deze hoeft niet noodzakelijk lid van de vereniging te zijn. De Raad van bestuur kan op elk ogenblik een
einde stellen aan dit mandaat.

§5. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene
vergadering worden uitgeoefend door de Raad van bestuur. Zo moet de Raad van Bestuur een register
van de leden houden en de beslissingen bekend maken overeenkomstig artikel 26 §2 en §3.

§6. De voorzitters van de regionale netwerken krijgen, na aanvaarding van het mandaat van voorzitter
van een regionaal netwerk door de Raad van bestuur van de vzw, een specifieke gedelegeerde
bevoegdheid.

Zij kunnen de vzw verbinden op voorwaarde dat zij handelen conform de statuten van de vzw en meer
specifiek het doel van de vzw en handelen conform de door de Algemene vergadering en Raad van
bestuur opgelegde richtlijnen en op voorwaarde dat de verbintenissen worden aangegaan in
overeenstemming met de financiële middelen van het regionaal netwerk en op voorwaarde dat de
beslissingen onmiddellijk worden meegedeeld aan de Algemeen coördinator of zijn afgevaardigde.

Alle schriftelijke verbintenissen moeten gedekt worden door een tweede handtekening van een
bestuurslid van het regionaal netwerk. De bestuursleden die deze handtekening/bevoegdheid hebben,
moeten - op voorstel van de voorzitter van het regionaal netwerk - aanvaard worden door de Raad van
bestuur van de vzw.

Artikel 21. : Algemeen coördinator
§1. De Algemeen coördinator wordt in principe uitgenodigd op de Raden van Bestuur en de Algemene
Vergaderingen. Voor de behandeling van bepaalde agendapunten kan echter aan de Algemeen
coördinator worden gevraagd om de vergadering te verlaten.

De Algemeen coördinator wordt benoemd door de Raad van bestuur voor een onbepaalde termijn. De
Raad van bestuur zal tevens de bevoegdheden van de Algemeen Coördinator stipuleren.

§2. De Algemeen coördinator voert het dagelijks bestuur en voert de beslissingen van de Raad van
bestuur uit. Hij adviseert de Raad van bestuur en desgevallend de Afgevaardigde bestuurder. Hij zorgt
voor de goede werking van de VZW; hij leidt hiertoe de andere personeelsleden.

§3. De organisatie zal t.a.v. derden gebonden zijn door de handtekening van de Algemeen coördinator
voor zover hij handelt binnen de grenzen van de begroting en conform de beslissingen en visie van de
Raad

van

bestuur.

De

Raad

van

bestuur

kan

bijkomende

voorwaarden

aan

deze

handtekeningsbevoegdheid verbinden.

Artikel 22. : Voorzitter
De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur, of bij diens
verhindering door één van de ondervoorzitters.

De Voorzitter duidt een verslaggever aan.

TITEL VI. De werking van de Algemene vergadering
Artikel 23. : Soorten
§1. Elk jaar wordt een gewone Algemene vergadering gehouden in de maand oktober. Behoudens
andersluidende beslissing op de voorgaande Algemene vergadering wordt de vergadering gehouden
op de voorlaatste zaterdag op de plaats zoals in de uitnodiging vermeld.

§2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden
het vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de VZW-leden het schriftelijk aanvraagt.

§3. Voor een statutenwijziging of een vrijwillige ontbinding van de VZW, wordt een Bijzondere algemene
vergadering gehouden. Dit wordt uitdrukkelijk in de oproepingsbrief vermeld en dit gelet op de
bijzondere aanwezigheids- en stemmingsvereisten. Deze bijzondere algemene vergadering kan
samenvallen met een Gewone of Buitengewone algemene vergadering.

Artikel 24. : Bijeenroeping

§1. De bijeenroeping van de Algemene vergadering wordt door de Raad van bestuur gedaan per
gewone brief, of per mail aan elk VZW-lid gericht, ten minste twintig kalenderdagen voor de
vergadering.
De originele oproeping wordt ondertekend door de voorzitter of één vijfde van de VZW-leden en
bewaard samen met de verslagen van de algemene vergadering.

§2. Elke oproeping bevat dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Bijzondere punten kunnen op de agenda geplaatst worden indien deze aangevraagd worden door één
twintigste deel van het op de laatste jaarlijkse lijst voorkomend aantal VZW-leden. Deze aanvraag,
gericht aan de Voorzitter, moet gebeuren minstens 10 kalenderdagen voor de Algemene vergadering.

Over een statutenwijziging kan enkel geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer de wijzigingen
uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproepingsbrief.

§3. Tien dagen voor de Algemene vergadering kan gevraagd worden om de herroeping van bepaalde
beslissingen van de Raad van bestuur op de agenda te plaatsen; de vraag dient schriftelijk gesteld te
worden en ondertekend te worden door minstens 4 VZW-leden. De verslagen van de vergaderingen
van de Raad van bestuur zijn ter inzage voor de VZW-leden op de maatschappelijke zetel van de
vereniging.

Artikel 25. : Geldigheid beraadslaging en beslissingen
§1. Buiten de gevallen voorzien in §4 kan de Algemene vergadering geldig beslissen welk ook het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde VZW-leden is.
Indien niet de helft der VZW-leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de Voorzitter de behandeling
van bepaalde agendapunten uitstellen tot een volgende Buitengewone Algemene vergadering, of ten
laatste tot de volgende Gewone Algemene vergadering. Het agendapunt wordt op deze nieuwe
vergadering behandeld welk ook het getal van de dan aanwezige of vertegenwoordigde VZW-leden is.

§2. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van
stemmen wordt overgegaan tot een tweede stemronde, zo deze opnieuw gelijkheid van stemmen
brengt zal de stem van de voorzitter beslissend zijn.

§3. De hierna volgende beslissingen kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van twee
derden :
-

een statutenwijziging

-

herroeping van een beslissing van de Raad van bestuur

-

de afzetting van een bestuurder

-

de uitsluiting van een VZW-lid

-

de oprichting van een regionaal netwerk

-

de oprichting van een werkgroep

-

de aanvaarding van een andere VZW als lid van de Raad van bestuur

-

de vrijwillige ontbinding van de VZW.

§4. Voor een statutenwijziging of een ontbinding van de VZW moet bovendien twee derden van de
VZW-leden op de Algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn twee derden van de VZW-leden op de eerste Algemene vergadering niet aanwezig of niet
vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan beraadslagen,
welk het getal aanwezige of vertegenwoordigde VZW-leden ook is. De tweede vergadering mag niet
binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Wanneer de statutenwijziging één der doeleinden van de VZW betreft, is zij slechts geldig wanneer zij
door de ter vergadering aanwezige VZW-leden eenparig goedgekeurd wordt.

De vrijwillige ontbinding van de VZW kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde VZW-leden.

§5. Een VZW-lid kan zijn stem bij volmacht overdragen aan een andere VZW-lid. Het aantal volmachten
per VZW-lid blijft echter beperkt tot één.

§6. Onverminderd de toepassing van de statutaire bepalingen inzake bijeenroeping kan de Algemene
vergadering in de volgende gevallen elektronisch stemmen: (i) de aanduiding, beëindiging en
hernieuwing van de mandaten van de leden van de Raad van bestuur; (ii) de benoeming en afzetting
van een bedrijfsrevisor, (iii) de begroting, (iv) andere gevallen die bij beslissing van de Algemene
vergadering zijn vastgelegd.

Hiermee wordt een voorstel geformuleerd door de voorzitter en per e-mail verzonden naar de VZWleden. In de e-mail wordt een termijn bepaald waarbinnen de goedkeuring of afkeuring van het voorstel
moet worden meegedeeld. Indien binnen deze termijn niet de helft van de VZW-leden heeft gereageerd
wordt een tweede mail verstuurd met een termijn van minstens 1 week om te reageren. Na deze termijn
is het voorstel aanvaard indien meer goedkeuringen dan afkeuringen werden teruggemaild. Indien
1/5de van de VZW-leden een bespreking van het voorstel vraagt, wordt door de voorzitter een
uitnodiging voor een Buitengewone Algemene vergadering verzonden.

De wijze waarop het elektronisch stemrecht kan worden uitgeoefend, kan verder worden uitgewerkt in
het huishoudelijk reglement.

Artikel 26. : Bekendmaking beslissingen
§1. Beslissingen van de Algemene vergadering worden opgenomen in verslagen, getekend door de
Voorzitter en de verslaggever. Uittreksels daarvan worden geldig getekend door de Voorzitter of door
twee Bestuurders.

§2. Beslissingen van de Algemene vergadering in verband met statutenwijziging, benoeming, ontslag
en afzetting van bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de
personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de commissarissen, evenals de
beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan en de
benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, binnen één maand na de beslissing.
§3. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van bestuur een register van de VZW leden
gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een
rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.
Alle beslissingen betreffende de toetreding, uitsluiting van VZW leden moeten door toedoen van de
Raad van bestuur tevens in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de
beslissing in kennis is gesteld.

Alle VZW leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de VZW leden raadplegen,
alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene vergadering, van de Raad van bestuur en van
de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een
mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

TITEL VII. Raad van bestuur
Artikel 27. : Bijeenroeping
§1. De Raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of één vijfde van de leden van de
Raad van bestuur.

De bijeenroeping wordt gedaan per gewone brief of per e-mail gericht aan elk lid van de Raad van
bestuur, ten minste tien kalenderdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief wordt in origineel
ondertekend door de voorzitter of één vijfde van de leden van de Raad van bestuur en bewaard samen
met de verslagen van de Raad van bestuur.
§2. Elke oproeping bevat dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. Bij het begin van de
vergadering kan bij eenparigheid beslist worden over het opnemen op de agenda van onvoorziene
punten.

Artikel 28. : Geldigheid beraadslaging en beslissingen

§1. De Raad van bestuur kan slechts geldig beslissen als ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig is. Indien niet de helft bestuurders aanwezig is, moet de behandeling van de agendapunten
uitgesteld worden tot een volgende Raad van bestuur. Deze agendapunten worden op deze nieuwe
vergadering behandeld welk ook het getal van de dan aanwezige bestuurders is. Nieuwe agendapunten
kunnen op deze nieuwe vergadering evenwel slechts behandeld worden indien ten minste de helft van
de bestuurders aanwezig is.

§2. De beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van
stemmen zal overgegaan worden tot een tweede stemronde; zo deze opnieuw gelijkheid van stemmen
brengt, zal de stem van de voorzitter beslissend zijn.

§3. Een bestuurder kan zijn stem niet bij volmacht overdragen.

§4. De voorzitter duidt een verslaggever aan. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat
door de voorzitter en de verslaggever wordt ondertekend. De uittreksels daarvan worden geldig
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

§5. De beslissingen worden bekendgemaakt zoals bepaald in artikel 26§3.

TITEL VIII. Begroting en rekeningen
Artikel 29. : Rekeningen, begroting, commissaris
§1. Het boekjaar loopt van 01 augustus tot en met 31 juli.
Elk jaar en ten laatste in de maand oktober volgend op de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de
Raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene
vergadering.

De rekeningen kunnen door één of meerdere commissarissen nagekeken worden. De commissarissen
worden door de Algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Bij aanvaarding van de rekeningen, gaat de Algemene vergadering over tot het décharge verlenen aan
de leden van de Raad van bestuur.

§2. Elk jaar en ten laatste in de maand oktober, wordt de Raad van bestuur de begroting opgemaakt
van het volgend werkjaar en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering.

De goedkeuring van de begroting kan gebeuren bij elektronische stemming.

TITEL IX. Ontbinding en vereffening
Artikel 30. : Vrijwillige ontbinding
In geval van vrijwillige ontbinding, duidt de Algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en
bepaalt hun bevoegdheden.

Artikel 31. : Bestemming vermogen
In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij rechterlijk, op welk ogenblik en om welke oorzaak ook,
wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening van de schulden en het aanzuiveren
van de lasten, besteed aan een V.Z.W. met een soortgelijk doel als deze vereniging.

Artikel 32. : Slotbepaling
Voor al hetgene dat door deze statuten niet wordt geregeld, zal de wet van 27 juni 1921 (zoals gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002) van toepassing zijn.

Ingeval van tegenstrijdigheid van de statuten met deze wetten zullen de wetten gevolgd worden.

