
VZW ATD Vierde Wereld Vlaanderen, V. Jacobslaan, 12  -  1040 Brussel      (nat. nr. 431 892 993)

GEWIJZIGDE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN VOLGENS DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 
1921 OMTRENT DE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK, DE INTERNATIONALE VERENIGINGEN 
ZONDER WINSTOOGMERK EN DE STICHTINGEN, ZOALS GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002. 

Volgende personen 
- Mej. Ghislaine ADRIAENSSENS, te 2550 Kontich (B), Keizershoek, 75 ;
- De h. Pierre Joseph Jean Ghislain HENDRICK, te 1083 Brussel (B), Van Overbekelaan, 78 ;
- De h. André Jean Marie MODAVE, te 1040 Brussel (B), Victor Jacobslaan, 12 ;
- De h. Ides, Antoon, Wilfried, Maria NICAISE, te 3010 Kessel-lo (B), P. Daensstraat, 25 ;
- De h. Jean Michel Marie TONGLET, te 95540 Méry s/Oise (Frankrijk), rue de Veaux à Epluches, 8 ;
- De h. Herman Alfons Elisabeth VAN BREEN, te 3090 Overijse (B), Terspoutlaan, 8 ;
- Mw. Marleen VAN PEVENAGE, te 3090 Overijse (B), Terspoutlaan, 8, en
- De h. Joseph WRESINSKI, overleden op 14 februari 1988, laatste adres te F-95480 Pierrelaye (Frankrijk), 
Avenue Gén. Leclercq 107,  
hebben op 7 november 1985, in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921, een vereniging zonder 
winstoogmerk opgericht, hierna genoemd “de vereniging”, waarvan de statuten gepubliceerd werden in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1986, onder nummer 19579/86 en de wijziging van de statuten in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad van 5 september 2002, . 
De vereniging heeft het juridisch statuut van vereniging zonder winstoogmerk zoals bepaald door de wet van 27 juni 
1921 omtrent de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. 

Titel 1. Maatschappelijk doel, activiteiten

Artikel 1.
Overwegend dat iedere mens in zich een fundamentele en onvervreemdbare waarde draagt die hem in zijn 
menselijke waardigheid bevestigt die hem in zijn menselijke waardigheid bevestigt, ongeacht zijn levenswijze, zijn 
levensbeschouwing, zijn maatschappelijke toestand, zijn etnische of raciale afkomst; dat het een fundamentele 
waarde is die hem dus ook op gelijke voet plaatst met alle andere mensen, een waarde die ieder het recht verschaft 
in alle vrijheid te handelen voor zijn eigen welzijn en dat van anderen (uit de basisopties van de internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld),
stelt de vereniging zich tot doel
elke persoon, elk gezin, uit allerlei sociale groepen, de kans te bieden een menswaardig leven te leiden en in alle 
vrijheid projecten uit te werken voor zichzelf, het gezin, de groep en het geheel van de samenleving;
het geheel der Rechten van de Mens te doen toepassen voor de mensen die in grote armoede leven;
rond deze mensen andere bij elkaar te brengen die de overtuiging delen dat grote armoede geen noodlot is en die 
de basisoptie delen van Joseph Wresinski, stichter van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld: “Waar 
mensen gedoemd zijn in grote armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden; zich verenigen om 
die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht.”  

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn dan ook:
- het opsporen en leren kennen van toestanden van grote armoede en van sociale en culturele uitsluiting en deze 

bestrijden;
- de sociaal-culturele ontplooiing en de maatschappelijke participatie verzekeren van personen, gezinnen en 

samenlevingsgroepen die in grote armoede en uitsluiting leven;
- deze mensen de kans bieden om zich te uiten en hun ervaringen, hun zienswijzen en hun verzuchtingen 

kenbaar te maken zodat zij kunnen meetellen binnen de samenleving en deelnemen aan haar ontwikkeling;
- een vertegenwoordiging nastreven van deze bevolkingsgroep in alle lagen van de maatschappij, gebaseerd op 

een diepere kennis van wat mensen in grote armoede beleven;
- het gezinsleven ondersteunen en bevorderen bij de meest bestaansonzekere bevolkingsgroepen;
- mensen uit allerlei groepen mobiliseren en verenigen om wederzijds respect en verstandhouding te bevorderen 

en om gezamenlijke acties op te zetten, met als maatstaf de armste mensen. 

Artikel 2. 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de vereniging voornamelijk activiteiten organiseren als: 
- de culturele ontplooiing van kinderen, jongeren en volwassenen uit de meest achtergestelde middens;
- de volwassenen uit die middens verenigen en vormen, gezamenlijk of met anderen;
- in overleg stappen zetten naar de eerbiediging van de rechten van mensen in armoede, zoals juridische 

bijstand, begeleiding van personen, interpellatie van de betrokken administratie;



- overleg plegen met de private en openbare instanties die in contact staan met of verantwoordelijkheid 
dragen voor deze middens;

- andere maatschappelijke groepen sensibiliseren en mobiliseren;
- het ideeëngoed van Joseph Wresinski verdiepen en verspreiden.

De resultaten van de activiteiten van de vereniging worden geëvalueerd naar hun impact op de armste gezinnen, 
die daarbij zullen betrokken worden. Hiervan kan een openbaar verslag gepubliceerd worden. 
De vereniging kan Permanente Werkers aanwerven uit de kandidaten van de Internationale Beweging ATD Vierde 
Wereld. Zij kan ook mensen aanwerven die haar van dienst kunnen zijn wegens hun bekwaamheden of die haar 
kunnen helpen bij het verwezenlijken van haar activiteiten. 

Artikel 3.  
De vereniging heeft geen enkele politieke, levensbeschouwelijke of filosofische binding. 

Artikel 4.  
De activiteiten van de vereniging kunnen georganiseerd worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen en in het 
Brussels  hoofdstedelijk gewest. 
Groepen waarvan het actieterrein een deel is van het Vlaamse gewest of van het Brussels hoofdstedelijk gewest 
zullen als naam hebben “ATD Vierde Wereld Vlaanderen - lokale groep van … “. 
Deze lokale groepen zijn een onderdeel van de rechtspersoon van de vereniging en vormen dus geen eigen 
rechtspersoon. 

Artikel 5. 
Andere verenigingen zonder winstoogmerk of feitelijke verenigingen kunnen ook opgenomen worden binnen de 
vereniging, in zoverre deze eersten 
- het doel nastreven zoals omschreven in art. 1 van deze statuten en
- activiteiten ontplooien die ondersteunend of aanvullend zijn met de activiteiten van de vereniging zoals 

omschreven in art. 2 van deze statuten.

Titel 2. Naam, duur en zetel

Artikel 6.
De vereniging heet “ATD Vierde Wereld Vlaanderen”, naam die slechts zal kunnen behouden blijven in zoverre de 
vereniging de artikels 1 tot en met 3 der statuten zal naleven. 
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging vermelden 

de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Vereniging zonder 
winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, evenals het adres van de zetel van de vereniging. 

Eenieder die in naam van de vereniging meewerkt aan een hierboven vermeld stuk waarop één van deze 
vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of voor een gedeelte van 
de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. 

Artikel 7.  
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden 
ontbonden.

Artikel 8.  
De zetel van de vereniging is gevestigd in België te 1040 Etterbeek (Brussel), Victor Jacobslaan, 12, in het 
gerechtelijke arrondissement van Brussel. Deze kan verplaatst worden naar een andere plaats in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest of in Vlaanderen na een beslissing van de Algemene Vergadering. 

Titel 3. Leden, toetreding, ontslag, uitsluiting, bijdrage

Effectieve leden

Artikel 9.
De vereniging bestaat uit minstens zeven en hoogstens dertig effectieve leden. 
De effectieve leden zijn:
1° de voornoemde stichters,
2° elke persoon die door de Raad van Bestuur wordt voorgedragen en bij beslissing van de Algemene Vergadering 
aanvaard wordt als effectief lid. 

Artikel 10.  



De leden gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de 
vereniging aangaat. Zij kunnen evenwel aansprakelijk worden gesteld wanneer zij optreden in naam van de 
vereniging door middel van stukken waarop de vermeldingen, opgesomd in artikel 3, 2e lid, niet zijn opgenomen.

Artikel 11.
De Raad van Bestuur houdt een ledenregister bij op de zetel van de vereniging.

Toegetreden leden

Artikel 12.
Naast de effectieve leden kan de vereniging een onbeperkt aantal toegetreden leden werven. Dit zijn 
sympathisanten die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en haar hun actieve steun verlenen zoals 
onder meer door een financiële bijdrage. Toegetreden leden maken als dusdanig geen deel uit van de Algemene 
Vergadering van de vereniging. Zij verbinden zich ertoe de basisopties van de internationale Beweging ATD Vierde 
Wereld evenals de doelstellingen van de vereniging te respecteren en de beslissingen van de Algemene 
Vergadering en de Raad van Bestuur na te leven. 

Artikel 13.
Wie als lid wenst toe te treden, kan dit schriftelijk of mondeling aanvragen bij de voorzitter of de algemeen secretaris 
van de vereniging. Deze laatste beslist over de aanvaarding.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 14.
Het lidmaatschap, zowel van een effectief lid als van een toegetreden lid, wordt beëindigd door overlijden, door 
schriftelijk ontslag aan de Raad van Bestuur, door uitsluiting bij beslissing van de Algemene Vergadering. 
Zo kunnen onder meer effectieve en toegetreden leden uitgesloten worden wanneer hun gedrag in tegenstrijd tot de 
statuten geacht wordt. 
De Algemene Vergadering kan een lid slechts uitsluiten nadat de betrokkene schriftelijk op de hoogte werd gebracht 
van wat hem of haar ten laste wordt gelegd en mits zijn of haar standpunt voor de Algemene Vergadering te kunnen 
verdedigen. 
In afwachting van de beslissing door de Algemene Vergadering, kan de Raad van Bestuur een lid schorsen ingeval 
deze zich schuldig zou maken aan een zware inbreuk tegen de statuten.

Artikel 15.  
Wanneer een lid ontslag neemt, geschorst of uitgesloten wordt, kan deze zelf, noch zijn erfgenamen, enige 
aanspraak maken op het sociale fonds. Zij kunnen geen aanspraak maken op enig verslag, uittreksel, inventaris of 
verzegeling. 
Zij kunnen geen enkele terugbetaling van lidgeld of andere financiële bijdrage opeisen.  
Dit geldt ook in geval van ontbinding of beëindiging van de vereniging. 

Bijdragen

Artikel 16.
De leden zijn niet verplicht tot enige financiële bijdrage. Zij dragen bij aan de werking van de vereniging door hun 
inzet en de actieve inbreng van hun mogelijkheden.
De Algemene Vergadering kan evenwel een bijdrage vastleggen waarvan het bedrag nooit meer dan 50 € zal zijn. 
Een lid zal geacht worden ontslag te nemen indien hij of zij de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de dertig 
dagen na een tweede schriftelijke herinnering verstuurd door de Voorzitter of de algemeen secretaris.

Titel 4. Raad van Bestuur

Artikel 17.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze is samengesteld uit:
- een afgevaardigde van de internationale Beweging ATD Vierde Wereld, aangesteld door haar algemeen 

afgevaardigd bestuurder,  en   
- minstens vier bestuurders, verkozen door de Algemene Vergadering, al dan niet effectief lid van de vereniging. 

Deze laatste kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering ontzet worden uit hun functie, op dezelfde wijze 
als voorzien in art. 14 voor de uitsluiting van een lid.
De bestuurders worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. 
Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.



Bij het openvallen van een bestuurderspost kan de Algemene Vergadering een tijdelijke bestuurder aanstellen als 
vervanger voor de resterende looptijd van het betrokken mandaat. 

Artikel 18.  
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een algemeen secretaris en een penningmeester. 
Hun bevoegdheden worden bepaald door de Raad van Bestuur. 
Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens functies waargenomen door de algemeen secretaris, of, bij 
ontstentenis, door de langst aangesloten aanwezige bestuurder. 

Werking van de Raad van Bestuur

Artikel 19.
De Raad van Bestuur komt minstens twee maal per jaar samen op uitnodiging van de voorzitter of op aanvraag van 
een vierde der bestuurders. 
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder naar keuze, maar elke bestuurder 
kan hoogstens twee volmachten houden. 
De beslissingen gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en 
onthoudingen komen niet in aanmerking voor het berekenen van deze meerderheid.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend zijn. 
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen mits een meerderheid der bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in een verslag genotuleerd en door de voorzitter of de  algemeen 
secretaris ondertekend. 
Een verslag wordt aan elke bestuurder overgemaakt binnen de vijftien werkdagen na de vergadering en ter 
goedkeuring voorgelegd op de volgende vergadering. 
Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel inzage nemen van de verslagen en beslissingen van de Raad van 
Bestuur. 

Artikel 20.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur,  het beheer en de administratie 
van de vereniging, behalve voor de handelingen die door de wet en deze statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden 
aan de Algemene Vergadering. 
Overeenkomstig art. 17 van de wet van 27 juni 1921 zal de Raad van Bestuur jaarlijks de rekeningen en de 
begroting voorbereiden en op de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen. Binnen de dertig dagen zal hij 
de door de wet vereiste stukken neerleggen.
De Raad treedt op als college.

Artikel 21.
De Raad beslist zelf of via mandataris over de aanwerving en het ontslag van alle bedienden en personeelsleden 
van de vereniging. Hij beslist over hun loon en hun takenpakket. 

Artikel 22.
Binnen de beperkingen voorzien in artikel 28,  8°, zullen de juridische stappen, als eiser of als verweerder, worden 
ingesteld of gevoerd door de Raad van Bestuur in naam van de vereniging.

Artikel 23.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan één of meerdere personen met 
handtekeningbevoegdheid. Deze hoeven geen lid van de vereniging te zijn. Hun bevoegdheden en hun eventuele 
loon of uitkering worden ook door de Raad van Bestuur vastgelegd. Wanneer het meerdere personen betreft, zullen 
zij afzonderlijk handelen. 
De ambtsbeëindiging of het ontslag van een persoon, belast met het dagelijks bestuur, dient ter kennis gebracht te 
worden via een gemotiveerde en schriftelijke beslissing door de Raad van Bestuur aan de betrokkene. Wanneer 
deze zijn functie wenst te beëindigen, zal hij dit schriftelijk aan de Raad meedelen met vooropzeg van minstens één 
maand.

Artikel 24.
Tenzij bijzondere volmacht door de Raad van Bestuur, zullen de documenten die de vereniging binden, andere dan 
die voor dagelijks bestuur, ondertekend worden door de voorzitter of door de algemeen secretaris. Deze laatste 
zullen hun bevoegdheid nooit dienen te verantwoorden ten overstaan van derden. 

Artikel 25.



Zonder afbreuk te doen aan artikel 6, 2e lid, gaan de bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur 
geen enkele persoonlijke verplichting inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Zij blijven uitsluitend 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van hun mandaat. 

Titel 5. Inkomsten

Artikel 26.
Naast bijdragen kan de vereniging haar werkingsmiddelen ook verkrijgen van elke herkomst die wettelijk is 
toegestaan. Zo kan zij onder meer alle soorten giften aanvaarden, schenkingen en legaten, private of publieke 
subsidies. 
Verder kan de vereniging, in overeenstemming met haar maatschappelijk doel, ook beroep doen op en begunstigde 
zijn van elke vorm van mecenaat, peterschap en sponsoring. 
Zij kan eveneens opbrengsten ontvangen van zowel edities, verkoop van publicaties en andere, als van diensten die 
kaderen binnen haar maatschappelijk doel. 

Titel 6. De Algemene Vergadering

Artikel 27.
De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur of door de algemeen secretaris of, bij ontstentenis, door de langst aangesloten aanwezige bestuurder.

Artikel 28.
De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. 
Zij heeft alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet en door deze statuten zijn toegekend. 

Deze bevoegdheden zijn onder meer het recht om 
1) de statuten te wijzigen;
2) nieuwe leden te aanvaarden;
3) effectieve of toegetreden leden uit te sluiten;
4) bestuurders aan te stellen en te ontslaan op dezelfde wijze dan die voorzien in art. 14, desgevallend 

commissarissen en verificateurs aan te duiden en een of meer vereffenaars;
5) de vergoeding vast te stellen voor de commissarissen, de verificateurs en de vereffenaars indien deze 

toegekend werd;
6) jaarlijks de rekeningen en de begroting goed te keuren;
7) ontlasting te geven aan de bestuurders en commissarissen;
8) te beslissen tot het inspannen van een aansprakelijkheidsgeding tegen een lid van de vereniging, onder 

meer een bestuurder of de personen belast met het dagelijks bestuur, wanneer deze lid zijn van de 
vereniging;

9) de beslissing te nemen de vereniging vrijwillig te ontbinden;
10) de bestemming te bepalen voor de tegoeden van de vereniging bij ontbinding, zonder afbreuk te doen aan 

art. 38 van deze statuten;
11) een eventuele bijdrage te beslissen voor de effectieve en toegetreden leden en desgevallend het bedrag 

daarvan te bepalen, binnen de beperkingen van art. 16 der statuten;
12) te beslissen om de vereniging om te zetten in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 29.
Elk jaar dient er minstens één Algemene Vergadering plaats te vinden. Daarbuiten kan ten allen tijde een bijzondere 
Algemene Vergadering belegd worden bij beslissing van de Raad van Bestuur of op aanvraag van minstens één 
vijfde der effectieve leden. 
Elke bijeenkomst zal plaats vinden op de plaats, dag en uur zoals vermeld in de uitnodiging. 

Artikel 30.
Voor de Algemene Vergadering stuurt de Raad van Bestuur de uitnodiging minstens acht dagen op voorhand 
schriftelijk naar elk effectief lid, met vermelding van de dagorde, zoals opgesteld door de Raad. Deze uitnodiging 
wordt ondertekend door de Voorzitter of een bestuurder. 
De Raad van Bestuur brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering over het beheer en over de morele en 
financiële toestand van de vereniging. De rekeningen van het voorbije jaar en het budget van het komende jaar 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze beslist ook over de overige agendapunten 
en stelt onder meer de bestuurders aan. 
Uitgezonderd voor statutenwijziging, voor uitsluiting van een lid, het afzetten van een bestuurder en het ontbinden of 
omvormen van de vereniging kan de Algemene Vergadering geldig beraadslagen over punten die niet in de dagorde 
vermeld zijn mits akkoord van tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden. 



Elk voorstel, door minstens één twintigste der leden ondertekend, moet op de agenda opgenomen worden. 

Artikel 31.  
Alle effectieve leden worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering, waar zij zich kunnen laten 
vertegenwoordigen door een ander effectief lid van de vereniging. Een lid kan hoogstens drie volmachten hebben. 
Toegetreden leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. 

Artikel 32.
Alle effectieve leden hebben één gelijk stemrecht bij de Algemene Vergadering. 
De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, 
behalve wanneer een speciale meerderheid vereist is door de wet of door onderhavige statuten. Blanco stemmen, 
ongeldige stemmen en onthoudingen komen niet in aanmerking voor het berekenen van deze meerderheid. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

Artikel 33.
Zonder afbreuk te doen aan de artikels 14, lid 3 en 4, en 17, lid 2, kan de Algemene Vergadering slechts geldig 
beraadslagen over de uitsluiting van een toegetreden of effectief lid of de afzetting van een bestuurder mits deze 
punten uitdrukkelijk vermeld worden in de uitnodiging. Deze uitsluiting kan slechts worden uitgesproken met een 
meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Artikel 34.
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten 
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden 
op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is 
opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een 
tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen 
aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid van dit artikel, ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste 
vergadering worden gehouden.
De Algemene Vergadering kan ook slechts tot de ontbinding van de vereniging beslissen, mits het in acht nemen 
der meerderheden zoals voorzien voor de wijziging van het doel, vermeld in het vierde lid van dit artikel.

Artikel 35.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden in een verslag genotuleerd en ondertekend door de voorzitter of 
door de algemeen secretaris. Deze notulen worden op de zetel van de vereniging bijgehouden en blijven ter inzage 
van de leden. Derden die inzage wensen in deze notulen kunnen dit schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de 
Raad van Bestuur. Afschriften van deze notulen zullen ondertekend worden door de voorzitter of door de algemeen 
secretaris. 

Titel 7. Diverse beschikkingen

Artikel 36.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. 
De vereniging voert een boekhouding overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 en, desgevallend, 
in overeenstemming met de openbare reglementering die haar bijzondere boekhoudkundige voorschriften zou 
opleggen omwille van haar specifieke activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen. 
Elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het voorbije boekjaar, zal de Raad van Bestuur de 
jaarrekeningen van het afgelopen jaar ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering. Deze 
jaarrekeningen zullen opgesteld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921. 

Artikel 37.
Tenzij door de wet voorgeschreven, kan de Algemene Vergadering een commissaris of een verificateur aanstellen, 
al dan niet lid van de vereniging, om de rekeningen na te zien en zijn verslag voor te leggen. 
Zij bepaalt de looptijd van dit mandaat. 

Artikel 38.



Bij ontbinding van de vereniging door de Algemene Vergadering, zal deze een of meer vereffenaars aanstellen die 
door de Raad van Bestuur werden voorgedragen, hun bevoegdheden en de bestemming van het maatschappelijk 
netto actief bepalen. 
In elk geval van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, eender wanneer en om eender welke reden, zal het netto 
tegoed van de ontbonden vereniging overgedragen worden aan een vereniging zonder winstoogmerk met een 
gelijkaardig doel en gelijkaardige activiteiten.

Artikel 39.
De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen.  

Artikel 40.
Alles wat niet door onderhavige statuten uitdrukkelijk is voorzien wordt geregeld door voornoemde wet van 27 juni 
1921.

Deze gewijzigde en gecoördineerde statuten en de gecoördineerde versie werden aangenomen door de  
buitengewone Algemene Vergadering in de zetel van de vereniging op 17 november 2004.
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