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Art 1. 
1. De vereniging beslist op de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 januari 2018 de naam te 
veranderen in Artists United. (Afgekort Artistsunited) 
2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders 
en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 
“vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing.  
3. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2920 KALMTHOUT, Putsesteenweg 61, behorend tot het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het adres van de zetel kan verplaatst worden bij eenvoudige 
beslissing van de Raad van Bestuur.  

 
Art. 2. De vereniging streeft een tweevoudig doel na,  
1. enerzijds het uitoefenen van alle activiteiten en het nemen van alle initiatieven met het doel sociale, 
morele, culturele, zakelijke en juridische hulpverlening te verschaffen aan professionele kunstenaars en/of 
uitvoerders en/of studerende kunstenaars.  
De vereniging heeft meer bepaald tot doel:  
a) om materiële en morele steun te verlenen aan organisaties en ondernemingen die kunstenaars 
tewerkstellen;  
b) het beroep van kunstenaars of uitvoerende kunstenaars in stand houden en/of te stimuleren;  
c) morele of materiële steun te verlenen aan wedstrijden mbt het cultureel leven voor studenten of 
kunstenaars;  
d) organisaties die de belangen van kunstenaars vertolken en/of kunstenaars verdedigen te steunen; 	
e) om materiële en morele steun te verlenen aan behoeftige en/of werkloze kunstenaars; 	
f) samenwerking tot stand te brengen met andere organisaties die gelijkaardige doelen hebben; 	
g) informatieverstrekking, zakelijke en juridische ondersteuning ivm artistieke activiteiten te organiseren.  
 
2. anderzijds het uitoefenen van activiteiten en het nemen van initiatieven die tot doel hebben het 
cultuurleven te bevorderen meer bepaald door:  
a) het organiseren van culturele manifestaties; 	
b) samenwerkingsakkoorden af te sluiten met cultuurorganisaties en/of kunstenaars; 	
c) democratische prijzen te bedingen mbt het bijwonen van culturele manifestaties; 	
d) in coproductie of in eigen beheer alle artistieke projecten, onder meer muziek, theater of audio-visuele 
voorstellingen of producties te realiseren 	
e) vormings- en opleidingsprojecten te organiseren of ondersteunen om kunstenaars en organisaties te 
helpen professionaliseren en zelfredzaamheid te bevorderen.  
 
3. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende 
activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten zullen worden 
bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen.  

Art 3. De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.  

Art. 4. Er zijn enerzijds werkende leden, met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet 
en deze statuten worden beschreven. Ieder natuurlijk persoon kan lid worden indien die een specifieke of 
algemene deskundigheid heeft die gerelateerd is aan het maatschappelijk doel en die kan bijdragen tot de 
realisering er van. 
De leden zijn aan de vereniging jaarlijks geen bijdragen verschuldigd, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk door 
de Raad van Bestuur zou worden beslist. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de 
verbintenissen van de vereniging.  
 



Art. 5. Er zijn anderzijds toegetreden leden. Ieder natuurlijk of rechtspersoon kan toegetreden lid worden 
voor zover deze kunstenaar is of aantoonbaar verbonden is met de culturele wereld en de door de raad 
van bestuur bepaalde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt. De raad van bestuur behoudt zich het recht 
voor bepaalde kandidaat-toegetreden leden te weigeren, zonder dit te moeten motiveren. De toegetreden 
leden hebben de rechten en plichten zoals beschreven in deze statuten. De statutaire bepalingen 
dienaangaande kunnen gewijzigd worden zonder inspraak van de toegetreden leden. Onverminderd 
hetgeen verder in deze statuten wordt bepaald, hebben de toegetreden leden de volgende rechten: 
- speciale dienstverlening aan ledentarief; 
 - eventuele kortingen op (gesponsorde) projecten van de vereniging. 
De toegetreden leden moeten op eerste verzoek de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen, zoals die is 
vastgelegd door de raad van bestuur. De lidmaatschapsbijdrage kan maximaal 5.000 euro per jaar zijn. 
De Raad van Bestuur bepaalt desgevallend de hoogte van het lidgeld.  
De toegetreden leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de 
vereniging. 
De bepalingen in deze statuten omtrent de leden van de vereniging doelen enkel op de werkende leden 
van de vereniging, behoudens waar uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de hoedanigheid van 
‘toegetreden leden’. 
 
De kandidaat leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De 
voorzitter van de Raad van Bestuur legt de kandidaatstelling voor aan de Raad van Bestuur en dit op de 
eerstvolgende normale vergadering van de Raad van Bestuur. De kandidaatstelling van een lid wordt aan 
de Algemene Vergadering voorgelegd als er in de schoot van de Raad van Bestuur een meerderheid van 
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is. 
De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar 
eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens 2/3 van de leden van de Algemene 
Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met gewone 
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene Vergadering.` 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan 
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en besluiten, met de 3/4 
meerderheid van de stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede 
vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  
De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet 
wordt aanvaard. 
Voor de toegetreden leden geldt enkel dat hun kandidaatstelling dient te worden gemeld aan de voorzitter 
van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan desgevallend de kandidatuur weigeren bij gewone 
meerderheid van stemmen. In het andere geval wordt de kandidaat een toegetreden lid vanaf de betaling 
van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage. 

Art. 6. Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door schriftelijk hun ontslag aan te 
bieden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of dit mee te delen op de vergadering van de Raad 
van Bestuur. Het ontslag gaat onmiddellijk in na ontvangst van het schrijven of na dit punt op de 
respectievelijke vergadering. 
 
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de 
Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden beëindigd door een bijzonder 
besluit van de Algemene Vergadering waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden vereist is.  
 
In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan 
een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en besluiten, met de 3/4 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  
 
Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te 



worden. 
 
Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het lid overlijdt.` 
 
Ieder toegetreden lid kan zijn lidmaatschap, dat telkens tot het einde van het kalenderjaar wordt 
aangegaan, beëindigen door dit twee maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te melden 
aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De eventuele uitsluiting van een toegetreden lid gebeurt door 
de raad van bestuur zonder dat dit moet gemotiveerd worden. Reeds betaalde lidgelden voor het lopende 
kalenderjaar worden niet terugbetaald door de vereniging en blijven definitief verworven. 

Art. 7. De ontslagname als lid van de Algemene Vergadering wordt eveneens geacht een ontslagname als 
bestuurder te zijn. 

Art. 8.  De Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering bestaat uit de leden. De regelmatig bijeengeroepen Algemene Vergadering 
vertegenwoordigt alle leden en haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. 
Elk lid heeft één stem. 

Art. 9. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij 
diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.  

Art. 10. Bevoegdheden 
De Algemene Vergadering is bevoegd voor alle gevallen waarin de statuten het vereisen.  
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend 
worden: 

1. de wijziging van de statuten; 
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging; 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een lid; 
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
9. de aanvaarding van nieuwe leden; 

Art. 11. Vergaderingen 
1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen tijdens het eerste semester 
van het kalenderjaar gehouden worden op de maatschappelijke zetel of een plaats die vermeld wordt in 
de uitnodiging.  De uitnodiging wordt minstens 8 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de 
Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per gewone post en/of per e-mail en/of per fax op het 
adres dat het lid daartoe het laatst heeft opgegeven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
2. De vergaderingen worden op beslissing van de Raad van Bestuur door de voorzitter van de Raad van 
Bestuur bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt de agenda toegevoegd, alsook plaats en datum 
meegedeeld.  
3. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden 
samengeroepen door de Voorzitter alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle leden en wel binnen een 
maand na het indienen van dit verzoek dat de punten moet bevatten die op de agenda dienen geplaatst te 
worden.  De uitnodiging wordt minstens 15 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene 
Vergadering naar alle leden verstuurd per gewone post en/of per e-mail en/of per fax op het adres dat het 
lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de voorzitter van de Raad van bestuur. 
Op verzoek van één vijfde van de effectieve leden moet de raad van bestuur binnen de 21 dagen voorzien 
in de bijeenroeping en moet de bijeenkomst uiterlijk de veertigste dag na het verzoek plaatsvinden. 

Art.12. Quorum en stemming 
Om op een geldige manier te beraadslagen moeten minstens de helft van de leden, aanwezig of 



vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien. 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en besluiten, bij 
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
 
De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 
van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. De stemming i.v.m. de 
benoeming en afzetting van de bestuurders is altijd geheim. 
 
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden 
vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen. De volmachtdrager dient schriftelijk 
gemandateerd te zijn. 
 
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden enkel meegeteld als tegenstemmen in die gevallen 
waarvoor de wet of de statuten in een bijzondere stemmenmeerderheid voorzien. 

Art. 13. Wijziging statuten 
De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum 
van 2/3 van de leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn 
indien ze wordt goedgekeurd door 3/4 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan 
een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten, met de 
meerderheid van 3/4 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 
kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 
 
Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging 
is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde leden.  
 
Indien de vereiste meerderheid niet behaald wordt, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Een 
onthoudende stem wordt niet meegeteld bij de stemming (wel voor het behalen van het 
aanwezigheidsquorum).  

Art. 14. Notulen 
Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende 
leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 
vastgelegde modaliteiten. 
Belanghebbende derden kunnen, nadat zij afdoende hebben aangetoond een belang te hebben, inzage 
vragen in de besluiten van de algemene vergadering. Zij richten daartoe schriftelijk een verzoek aan de 
organisatie. Dit verzoek wordt op een volgende Algemene Vergadering behandeld.  
 
Art.15. Raad van Bestuur 
De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal 5 bestuurders. Het 
aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal werkende leden van de vereniging. 
Alle bestuurders worden uit de werkende leden van de Algemene Vergadering verkozen. Kandidaat-
bestuurders dienen hun kandidatuur kenbaar te maken aan de Algemene Vergadering.   
 
Art. 16. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn duur van telkens 5 jaar. Voor 
bestuurders die in de loop van een mandaatperiode welke 5 jaar bedraagt, worden vervangen of 



aangesteld, wordt de duurtijd van hun mandaat beperkt tot de nog resterende duur van de lopende 
mandaatperiode.  
De voorzitter van de Raad van Bestuur, secretaris en penningmeester worden gekozen uit de 
bestuurders. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit eveneens de Algemene Vergadering voor. 
 
Art. 17. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur of door mededeling op de Algemene Vergadering of vergadering van 
de Raad van Bestuur. 
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover 
beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  
 
Art 18.  
1.  De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de 
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist.  
De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin hij zijn werking verder bepaalt. 
2. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de 
aanwezige bestuurders.  De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats 
in België, aangewezen in de oproepingsbrief. 
3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van de 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet voldaan dan wordt binnen de 8 
kalenderdagen een nieuwe vergadering belegd waarin ongeacht het aantal aanwezigen of 
vertegenwoordigden beraadslaagd wordt en beslissingen genomen kunnen worden.   
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde bestuurders. Indien de vereiste meerderheid niet behaald wordt, wordt het voorstel 
geacht verworpen te zijn. Een onthoudende stem wordt niet meegeteld bij de stemming (wel voor het 
behalen van het aanwezigheidsquorum).    
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.  Elke bestuurder kan 
maximaal één volmacht dragen. De volmachtdrager dient schriftelijk gemandateerd te zijn. 
Dringende onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen op 
voorstel zowel van de voorzitter als van de gedelegeerd bestuurder 
4. Er worden notulen opgesteld, ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bewaard in 
een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen 
overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. 
5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks 
vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord 
van de bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging 
plaatsvond per e-mail, video- of telefoon-conferentie. 
 
Art. 19. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten, zoals eventueel in het 
huishoudelijk reglement nader omschreven, die zij desgevallend maken in het kader van de uitoefening 
van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed 
 
Art. 20.  
1. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht. Hij kan ondermeer alle sommen betalen en 
ontvangen, van elke ontvangen of betaalde som kwijting geven of vragen, alle roerende en onroerende 
goederen kopen, legaten, giften en subsidies ontvangen, alle contracten en overeenkomsten afsluiten, 
geld plaatsen of ontlenen met of zonder hypotheekstelling, alle zakelijke rechten of verbintenissen 
verwezenlijken en afstaan, handlichting nemen voor of na betaling van hypothecaire inschrijvingen, 
beslagnemingen, voorrechten en pandrechten, in recht optreden als aanlegger of verweerder. De Raad 
van Bestuur benoemt en ontslaat alle personeelsleden van de vereniging en bepaalt hun bevoegdheden, 
hun bezoldiging of de hun toekomende vergoedingen. Hij stelt het huishoudelijk reglement op. De Raad 
van Bestuur is verder bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door de wet of door de statuten aan de 
algemene vergadering worden voorbehouden. 
2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en 
toezicht, en onverminderd de bepalingen omtrent het gedelegeerd dagelijks bestuur, kunnen de 
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.  Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet 



worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de 
interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 
3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere 
derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen 
beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 
4. Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de VZW 
slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders samen, waaronder de gedelegeerd 
bestuurder.  
 
Art. 21.  
1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte.  Hij 
vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. 
2. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van 
de VZW aanstellen.  Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde 
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun 
verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt 
inzake lastgeving. 
3. De voorzitter is bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen tegenover derden in 
buitengerechtelijke handelingen en ook  in gerechtelijke handelingen. 
 
Art. 22. Dagelijks Bestuur 
1. De bestuurders en de persoon/personen belast met het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk 
verbonden door de verbintenissen van de VZW. 
2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de 
hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn 
ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur. 
3. De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid een gedelegeerd bestuurder aanstellen die met het 
dagelijks bestuur van de vereniging wordt belast. De gedelegeerd bestuurder verzorgt de lopende zaken 
en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten 
aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten. De 
gedelegeerd bestuurder heeft een voorbereidende en uitvoerende taak en werkt conform de richtlijnen 
van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal bevoegdheid behouden om strategische lijnen uit te 
zetten. 
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid. 
Voor de zaken van dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de gedelegeerd bestuurder. 
Verbintenissen aangegaan door de gedelegeerd bestuurder worden beperkt tot een bedrag van 25.000 
euro, behoudens specifieke volmacht. De gedelegeerd bestuurder kan de VZW niet verbinden voor 
overeenkomsten met een duurtijd langer dan drie jaar, behoudens wanneer de waarde van dergelijke 
contracten het bedrag van 25.000 euro niet overschrijdt, en behoudens specifieke volmacht. 
De Raad van Bestuur kan in het huishoudelijk reglement de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur verder specificeren. 
De opdracht van de gedelegeerd bestuurder eindigt door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en 
verlies van lidmaatschap. De gedelegeerd bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke 
kennisgeving aan de Raad van Bestuur. 
 
Art. 23. Boekjaar en jaarrekening 
1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop 
toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 
3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van 
koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet.  Voor zover van toepassing wordt 
de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 
V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. 
4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van 
begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 



Art. 24. Financiering 
1. De vereniging kan onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 
schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven 
zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een 
specifiek project. 
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.  
Haar onkosten vloeien voort uit het beheer, de werking en activiteiten van de vereniging. 
 
Art. 25. Ontbinding  
1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de 
ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping 
en agendering vinden plaats overeenkomstig de bepalingen in deze statuten. 
2. De beraadslaging en beslissing tot ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in 
deze statuten met betrekking tot het wijzigen van het doel. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeld de 
VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet. 
3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of 
meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven. 
4. Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het 
vermogen van de VZW. 
5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief 
worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten 
daaromtrent. 
 
Art. 26. Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van de wet 
van 27 juni 1997 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 
6 januari 2003. 
 
Mario Maes, Voorzitter 


