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Culturele Kring Land van Rode 

 

           GECOORDINEERDE STATUTEN – BAV 20 januari 2019 

 

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 

 
NAAM 

 
Artikel 1 

 

De Vereniging draagt de naam: “Culturele Kring Land van Rode” of afgekort CKLvR, hierna 

de “Vereniging” genoemd. Deze naam zal steeds gevolgd of vooraf gegaan worden door de 

woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”. 

 

 

ZETEL 

 

Artikel 2 

 

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 9860 Oosterzele, Voordries 90, 

gelegen in het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen.  

 

 

DOEL 

 

Artikel 3 

 

Buiten alle politieke, religieuze of filosofische strekkingen om, heeft de Vereniging tot doel: 

Cultuurverspreiding brengen in de ruimst mogelijke zin, zoals het inrichten van 

vergaderingen, debatten, voordrachten, cursussen, film- en toneelvoorstellingen, 

tentoonstellingen, kleinkunst, muziekoptredens, uitstappen en dergelijke. 

Hierbij kan samengewerkt worden met andere verenigingen en/of personen die soortgelijke of 

aanverwante doeleinden nastreven. 

Deze activiteiten staan open voor leden en niet-leden. 

 

Zij kan haar medewerking verlenen aan iedere activiteit die met haar doelstellingen 

overeenstemt. De Vereniging mag bovendien participaties nemen in andere verenigingen om 

haar doel te realiseren. 

 

Tot de realisatie van haar doel mag de Vereniging onder meer, doch niet uitsluitend volgende 

handelingen stellen: roerende en onroerende activa kopen, verkopen, huren en verhuren. 

De Vereniging kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig 

blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel 

gaat. 
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DUUR 

 

Artikel 4 

 

De Vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan (ten allen tijde) worden 

ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering conform de wettelijke bepalingen.  

 

 

 

Hoofdstuk 2: Leden en organen van de vereniging 

 
LEDEN 

 
Artikel 5 

 

De Vereniging telt werkelijke en toegetreden leden. 

Alle personen die op datum van de oproeping tot de algemene vergadering tot wijziging van 

de statuten dd. 20/01/2019, werkelijk lid zijn (zoals blijkt uit het ledenregister, dat ter inzage 

ligt op het zeteladres), worden geacht ontslag te nemen als werkelijk lid na de goedkeuring 

van de nieuwe statuten, met uitzondering van de werkelijke leden die uiterlijk vóór aanvang 

van de algemene vergadering dd. 20 januari 2019 te kennen hebben gegeven dat ze werkelijk 

lid willen blijven. 

 

Hierna wordt met de term ‘lid/leden’ steeds ‘werkelijk lid/ werkelijke leden’ bedoeld. 

 

Het aantal leden van de Vereniging is onbeperkt doch mag niet minder zijn dan 4. 

 

Op de zetel van de Vereniging wordt een register van alle leden gehouden. 

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. 

 

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden 

omschreven. De toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage (“lidgeld”) die jaarlijks 

wordt vastgelegd door de raad van bestuur. 

 

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de 

Vereniging. 

 

 

AANVAARDING VAN HET LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 6 

 

Als lid kan tot de Vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de raad van bestuur 

als zodanig wordt toegelaten.  Een kandidaat lid dient zijn verzoek om toelating te richten aan 

de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist geheim, autonoom en met een gewone 

meerderheid van stemmen over elk verzoek tot toetreding als lid. De toelating of weigering 

dient niet gemotiveerd te worden.  
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ONTSLAG EN UITSLUITING VAN LEDEN 

 

Artikel 7 

 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief of per mail aan 

de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.  

 

Een uitsluiting als lid kan worden uitgesproken wegens ernstige en/of zwaarwichtige redenen 

die het doel en/of de goede werking en/of de Vereniging zelf in het gedrang brengen of 

kunnen brengen, alsook wegens aan het lid toerekenbare feitelijkheden die in strijd zijn met 

het doel van de Vereniging zoals bepaald in artikel 3, of wegens uitlatingen of geschriften die 

de eer van haar leden openbaar en ernstig in het gedrang kunnen brengen of hebben gebracht.  

 

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van 

twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen uitgesproken worden. 

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen 

van de Vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane 

inbrengen vorderen. 
 

 

INKOMSTEN 

 

Artikel 8 

 

De middelen van de Vereniging kunnen bestaan uit:  

- de lidgelden van de toegetreden leden;  

- vrijwillige bijdragen of steungelden; 

- eventueel subsidies; 

- inkomsten van door de vereniging georganiseerde activiteiten; 

- eventuele schenkingen, eventuele legaten, … 

 

Daarnaast kan de Vereniging inkomsten verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is 

met de Wet van juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen. 

De raad van bestuur oordeelt over de aanvaarding van deze gebeurlijke inkomsten, subsidies 

en bijdragen. 

 

 

ORGANEN VAN EEN VERENIGING 

 

Artikel 9 

 

De organen van de Vereniging zijn de volgende: 

 

- de algemene vergadering; 

- de raad van bestuur. 
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Hoofdstuk 3: De algemene vergadering 
 

 

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN 

 

Artikel 10 

 

De algemene vergadering zal samengesteld zijn door alle leden. Elk lid heeft één stem. De 

beslissingen genomen door de algemene vergadering zullen bindend zijn voor alle leden met 

inbegrip van de afwezige of de anders stemmende leden. 

 

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging 

indien een bezoldiging wordt toegekend; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 

- de ontbinding van de vereniging; 

- de uitsluiting van een lid; 

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

- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

 

 

VERGADERING 

 

Artikel 11 

 

Een gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden, op een dag bepaald door de raad 

van bestuur binnen de eerste 6 maanden volgend op het einde van het boekjaar, op de plaats 

zoals vermeld in de oproepingsbrief met op de agenda minstens de volgende punten: 

  

- goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het 

volgende boekjaar 

- de kwijting van de bestuurders voor de uitvoering van hun opdracht gedurende het 

afgelopen boekjaar. 
 

De beslissingsbevoegdheid om de algemene vergadering samen te roepen is voorbehouden 

aan de raad van bestuur. De uitvoeringsbevoegdheid kan echter worden gedelegeerd aan de 

voorzitter. 
 

Een buitengewone algemene vergadering zal bijeengeroepen worden telkens de belangen van 

de Vereniging zulks vereisen of op verzoek van één vijfde van de leden. 

 

 

OPROEPING 

 

Artikel 12 
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De oproeping voor de algemene vergadering zal de agenda bevatten en dient per gewone brief 

of per e-mail tenminste 8 dagen voor de vergadering aan alle leden gezonden te worden, tenzij 

bij unanimiteit van stemmen van alle werkelijke leden.  

 

Elk voorstel dat ondertekend is door ten minste 1/20e van de leden, zoals blijkt uit het 

ledenregister, moet op de agenda gebracht worden. 

 

 

VERTEGENWOORDIGING 

 

Artikel 13 

 

De leden mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid 

voorzien van een volmacht. Geen mandataris mag nochtans drager zijn van meer dan één 

volmacht. 

 

 

PROCEDURE 

 

Artikel 14 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van de voorzitter zal de algemene 

vergadering voorgezeten worden door de ondervoorzitter. 

 

De leden van de algemene vergadering kunnen beraadslagen over aangelegenheden andere 

dan op de agenda vermeld (behoudens over een ontbinding), indien tenminste twee derde van 

de leden aanwezig zijn en alle aanwezige unaniem akkoord zijn.  

 

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet (o.a. de wijziging van de statuten, de 

uitsluiting van een lid en de ontbinding van de vereniging) of in onderhavige statuten, worden 

de besluiten van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Een wijziging van de statuten dient te gebeuren overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, 

gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.  

 

Over een ontbinding kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en 

besluiten wanneer dit uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld en wanneer ten minste twee 

derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot 

ontbinding kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Ingeval op de eerste vergadering 

minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede 

vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met een 

meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet 

binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  

 

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
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beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in 

het derde lid van huidig artikel ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden 

gehouden. 

 

 

NOTULEN 

 

Artikel 15 

 

Er worden notulen opgesteld van de beslissingen genomen door de algemene vergadering. 

Deze notulen zijn ter inzage voor de leden op de maatschappelijke zetel.  

 

Derden die van enig belang doen blijken, kunnen op schriftelijk verzoek gericht aan de 

voorzitter van de raad van bestuur tevens inzage vragen van het notulenregister. De inzage 

kan beperkt worden tot hetgeen hen aanbelangt. 

 

 

 

Hoofdstuk 4: Raad van bestuur 
 

 

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN 

 

Artikel 16 

 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste 3 leden. 

 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten 

die nodig zijn om de doeleinden van de Vereniging te verwezenlijken met uitzondering van 

die bevoegdheden die de wet of deze statuten expliciet voorbehouden aan de algemene 

vergadering. 

    

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. 

 

Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.  

 

Het mandaat eindigt 

- bij overlijden; 

- bij ontslag door de betrokken bestuurder via schriftelijke mededeling aan de algemene 

vergadering  

- bij afzetting door de algemene vergadering. 

 

 

VOORZITTERSCHAP 

 

Artikel 17 

 

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris 

en een penningmeester.  
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VERGADERING 

 

Artikel 18 

 

De raad van bestuur zal ten minste 1 maal per jaar vergaderen. 

 

 

OPROEPING 

 

Artikel 19 

 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door 

de secretaris, zo dikwijls als het belang van de Vereniging het vereist. Dit gebeurt door middel 

van een gewone brief of via e-mail die, behoudens in hoogdringende gevallen, ten minste acht 

dagen vóór de vergadering van de raad van bestuur aan alle bestuurders dient te worden 

verstuurd. De dag, het uur en de plaats waarop de raad van bestuur zal worden gehouden, 

dienen in de oproepingsbrief aangeduid te zijn. 

 

 

PROCEDURE 

 

Artikel 20 

 

Beslissingen zijn geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Elke 

bestuurder beschikt over één stem in de raad van bestuur. 

 

Beslissingen van de raad van bestuur zullen genomen worden door een gewone meerderheid 

van de door de aanwezige bestuurders uitgebrachte stemmen, behoudens indien anders vereist 

door de wet, de statuten, of het reglement van inwendige orde. Bij staking van stemmen heeft 

de voorzitter dan wel bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, doorslaggevende stem. 

 

 

NOTULEN 

 

Artikel 21 

 

Er worden notulen opgesteld van de beslissingen genomen door de raad van bestuur. Deze 

notulen zijn ter inzage voor de leden op de maatschappelijke zetel.  

 

 

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 22 

 

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle 

daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de Vereniging, 

en die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden. 
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De VZW wordt zowel in als buiten rechte, en zowel wat het dagelijks bestuur betreft als 

daarbuiten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van één bestuurder.  

 

 

 

Hoofdstuk 5: Jaarrekening en begroting 
 

 

JAARREKENING EN BEGROTING 

 

Artikel 23 

 

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

De raad van bestuur zal de jaarrekening van het vorige boekjaar aan de algemene vergadering 

voorleggen voor haar goedkeuring, samen met de begroting voor het volgende boekjaar. 

Die documenten zullen gehecht worden aan de oproepingsbrief die de gewone vergadering 

van de algemene vergadering bijeenroept. 

 

Bij het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting geldt de 1/3e aanwezigheidsvereiste. 

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde stemmen.  

 

 

 

Hoofdstuk 6: Statutenwijziging en ontbinding van een Vereniging 
 

 

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING VAN EEN VERENIGING 

 

Artikel 24 

 

Beslissingen aangaande statutenwijzigingen van de Vereniging zullen gebeuren 

overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 14. 

 

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan 

slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op basis van de Wet van 27 juni 

1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.  

 

Ingeval 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. 

 

Het saldo van het maatschappelijk bezit zal alsdan worden toegewezen aan één of meerdere 

verenigingen met een gelijkaardig doel als de Vereniging of een andere belangeloze 

vereniging. 
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De leden van de Vereniging, noch hun erfgenamen kunnen, noch bij de ontbinding van de 

Vereniging noch bij ontslag, uitsluiting of uittreding om welke reden ook, enig recht doen 

gelden op het actief van de Vereniging. Zij kunnen geen teruggave vorderen van de betaalde 

bijdragen. 

 

 

 

Hoofdstuk 7: Interne reglementering 
 

 

INTERNE REGLEMENTERING 

 

Artikel 25 

 

De raad van bestuur kan interne reglementen aanvaarden met een gewone meerderheid van de 

aanwezige leden. 

 

Die interne reglementen hebben tot doel de statuten toe te passen en de regels van bestuur uit 

te vaardigen, maar kunnen niet in strijd zijn met de bepalingen van de statuten. 

 

 

 

Hoofdstuk 8: Wetgeving 
 

 

WETGEVING 

 

Artikel 26 

 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 

toepasselijk, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.  

  

 

 


