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Belgian Federation of Tourist Press 
 
Ondernemingsnummer: 447.472.777 

 
 

Titel 1. De vereniging 
 

 
Art. 1. Rechtsvorm 
De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging 
zonder winstoogmerk (VZW).  

 
Art. 2. Naam 
De vereniging draagt de naam ‘Belgian Federation of Tourist Press’. Afgekort: ‘’BFTP’’. 

 
Art. 3. Zetel 
De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams gewest. Bij beslissing van het bestuursorgaan kan de 
zetel worden overgebracht naar om het even welke locatie binnen het Vlaams gewest of naar het 
hoofdstedelijk gewest.  

 
Art. 4. Duur 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de 
Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV).  
 
Art. 5. Neutraliteit 
De vereniging dient zich neutraal op te stellen en ieders afkomst, geaardheid en levensbeschouwing te 
respecteren. 

 
 

Titel 2. Doel en activiteiten 
 

Art. 6. Doel 
De vereniging stelt zich tot doel, zonder winst na te streven: 
1. Schrijvers, journalisten, voordrachtgevers, cineasten, medewerkers van radio- en televisieomroepen, e.a. 

die het toerisme in de meest ruime zin en in al zijn facetten behandelen, te groeperen. 
2. De journalistieke activiteiten te bevorderen door: 

a. De morele en materiele belangen van haar leden te behartigen en te verdedigen binnen het 
kader van hun journalistieke activiteit. 

b. Te waken over de beroepsethiek van de journalisten en hen te stimuleren in een eervolle 
uitoefening van hun beroep. Zo nodig kan de vereniging bemiddelen bij problemen met de 
naleving van de journalistieke gedragscode. 

3. Mee te werken aan de bevordering van het toerisme. 
 
Art. 7. Activiteiten - Voorwerp 
Zonder exhaustief te zijn kan de vereniging dit doel bereiken door: 
1.  Het organiseren van of deelnemen aan vormingsactiviteiten, evenementen, voordrachten en uitstappen, 

waarbij de vorm en de modaliteiten worden bepaald door het Bestuursorgaan;  
2. Het organiseren van activiteiten ter versterking van de band en de vriendschap tussen de leden; 
3. Lezingen en netwerkevents opzetten; 
4. Reizen en excursies organiseren voor haar leden in binnen- en buitenland; 
5. Samenwerken met soortgelijke organisaties, verenigingen of groeperingen in binnen - en buitenland voor 

zover deze eveneens de hiervoor omschreven doeleinden en werkzaamheden nastreven; 
6. De leden informatie te verstrekken over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hierboven 

omschreven doeleinden verband houden; 
7. Te zorgen voor een professionele ondersteuning en begeleiding van jonge   journalisten door hen te 

informeren en duiding en commentaar te geven; 
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8. Zij kan hiertoe winstgevende activiteiten ontplooien. Zij kan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stappen ondernemen die nuttig of nodig zijn om deze doelstellingen te bevorderen en te bereiken, en kan 
voor dit doel alle nodige roerende of onroerende goederen huren, gebruiken, bezitten of verkopen, zowel 
in het buitenland als in België. De vereniging stelt zich neutraal op en blijft afzijdig ten opzichte van alle 
ideologische en filosofische vraagstukken. Zij mag hetzij als volwaardig lid, hetzij als raadgevend lid 
aansluiten bij elk internationaal organisme dat naar een grotere ontwikkeling van het toerisme streeft en 
dit in al zijn uitingsvormen. 

 
 
 

Titel 3. Lidmaatschap 
 

Art. 8. Leden van de vereniging 
1. De vereniging bestaat uit effectieve leden, geaffilieerde leden en ereleden van welke nationaliteit ook.  
2. Met effectieve leden worden de werkende leden bedoeld. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip 

van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve 
leden zijn diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging 
wordt bijgehouden. Minimaal bestaat de verenging uit 3 effectieve leden. 

3. De geaffilieerde leden zijn verbonden met de toeristische sector in al zijn aspecten, zoals onder meer 
transport, hotelwezen, luchtvaart, touroperators, reiskantoren, congrescentra, vakantieparken, 
toeristische diensten, recreatie, vakantieparken, de culinaire sector, … 

4. De ereleden zijn personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten bate van de 
vereniging en haar doelstellingen 

De voorgedragen leden kunnen pas hun functie als lid opnemen nadat de Algemene Vergadering de aanvaarding 
van hun kandidatuur heeft bekrachtigd. 
 
Art. 9. Kandidaatstelling Effectieve Leden 

1. Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie kan zich kandidaat stellen als Lid van de 
vereniging.   De kandidaten dienen de visie en de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven. 

2. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter en of de secretaris van het 
Bestuursorgaan. 

3. Het Bestuursorgaan beslist op haar eerstvolgende vergadering, en met een gewone meerderheid van het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden.  Als het 
Bestuursorgaan oordeelt dat aan de voorwaarden is voldaan, wordt de kandidatuur op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering voorgelegd. De beslissing van de Algemene Vergadering wordt genomen met een 
gewone meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  De kandidaat wordt als 
aanvaard beschouwd van zodra de Algemene Vergadering het lidmaatschap heeft bekrachtigd. 

4. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten aan hen worden toegekend. 
5. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de Leden worden door toedoen van 

het Bestuursorgaan in een register ingeschreven binnen de 8 dagen na kennisname van de 
inwerkingtreding van de beslissing. Dit register kan aangeboden worden in elektronische vorm. 

6. Alle Leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de Leden raadplegen. Daartoe richten ze 
een schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van 
het register overeenkomen. Het register kan niet worden verplaatst. 

7. De term lid heeft enkel betrekking op de effectieve leden. 
 

Art. 10. Geaffilieerde Leden en andere leden 
1. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vereniging 

onderschrijft, kan bij de voorzitter of de secretaris van het Bestuursorgaan een mondelinge of schriftelijke 
aanvraag indienen om Geaffilieerd Lid te worden. Voor deze leden volstaat het hun lidmaatschapsbijdrage 
te betalen.  

2. Het Bestuursorgaan beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt 
aanvaard als Geaffilieerd Lid. 

3. Geaffilieerde Leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten zijn voorzien. 
4. Geaffilieerde leden hebben gaan stemrecht op de algemene vergadering. 
5. De Algemene Vergadering kan te allen tijde andere categorieën van leden in het leven roepen. Zij hebben 

dezelfde rechten en plichten als de Geaffilieerde Leden tenzij de Algemene Vergadering hun bevoegdheden 
anders bepaalt. 
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Art. 11. Ontslag 
1. Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door een formeel schrijven per 

elektronische communicatie of per gewone brief te richten aan de secretaris van het Bestuursorgaan. Het 
ontslag heeft uitwerking onmiddellijk bij ontvangst van dit schrijven, behoudens de verantwoordelijkheden 
die het Lid eventueel zou hebben omwille van de uitoefening van een functie binnen de vereniging. Het 
Bestuursorgaan licht de Algemene Vergadering in en stelt eventueel een nieuw Lid voor. Zij is hiertoe 
verplicht binnen de twee maanden na het ontslag van een Lid, indien hierdoor het aantal Leden van de 
vereniging minder dan vier zou bedragen. 

2. Geaffilieerde   Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken bij middel van een 
schriftelijk of elektronisch bericht. Het ontslag wordt effectief na ontvangst van dit bericht, onverminderd 
hun eventuele aansprakelijkheid in gevolge opgenomen taken. 

3. Een afgevaardigde van een rechtspersoon dat niet langer op dezelfde wijze als voorheen verbonden is aan 
deze rechtspersoon, wordt niet meer als gemandateerd beschouwd, tenzij de rechtspersoon hem of haar 
uitdrukkelijk en schriftelijk als mandataris handhaaft. 

 
Art. 12. Vermaning, schorsing en uitsluiting   
1. Als een Lid handelt in strijd met de doelstellingen van de vereniging kan hij of zij, op voorstel van het 

Bestuursorgaan of op verzoek van minstens één vijfde van alle Leden, worden uitgesloten door een 
bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van alle Leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een tweederde meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde Leden vereist is. 

2. Het Lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden. Hierbij dient de 
onderstaande procedure gevolgd te worden: 

a. De voorzitter van het Bestuursorgaan belegt een persoonlijk onderhoud met het betrokken Lid;  
b. Daarna brengt de voorzitter van het Bestuursorgaan verslag uit bij het Bestuursorgaan, dat beslist 

ofwel niet verder in te gaan op de vraag tot   schorsing of uitsluiting, ofwel een sanctie op te 
leggen, ofwel ze ter bespreking over te maken aan de Algemene Vergadering, samen met een 
gemotiveerd voorstel van beslissing; 

c. Het betrokken Lid heeft het recht, op schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter van het 
Bestuursorgaan, gehoord te worden door het Bestuursorgaan of de Algemene Vergadering; 

3. Geaffilieerde Leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging kunnen door eenzijdig 
besluit van het Bestuursorgaan een vermaning krijgen of uitgesloten worden van lidmaatschap. Zij kunnen 
tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering, die vervolgens definitief oordeelt. 

 
Art. 13. Lidmaatschapsbijdrage 
1. Het Bestuursorgaan bepaalt jaarlijks de lidmaatschapsbijdrage, dat niet meer mag bedragen dan 500 

(vijfhonderd) euro per jaar. Ingeval een lidmaatschapsbijdrage is bepaald en een Lid dit niet heeft voldaan 
voor 31 maart van het lopende jaar, wordt dit Lid van rechtswege beschouwd als ontslagnemend en is het 
uitgesloten van alle beraadslagingen en stemmingen in de Algemene Vergadering of het Bestuursorgaan. 

2. De lidmaatschapsbijdrage geldt ook voor de Geaffilieerde Leden, uitgezonderd voor de ereleden. Ook deze 
lidmaatschapsbijdrage dient betaald te zijn voor 31 maart van het lopende jaar.   

3. Geen enkel Lid of Geaffilieerde Lid, ontslagnemend of uitgesloten, noch de rechthebbenden van een 
overleden lid, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen van de vereniging op grond 
van de enkele hoedanigheid van lid. Zij kunnen geen afrekening eisen, noch zegels (laten) leggen of een 
inventaris vragen. 

4. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde, zowel tijdens het lidmaatschap als bij 
beëindiging van het lidmaatschap om welke reden ook, met inbegrip van bij ontbinding of omvorming van 
de VZW. 

 
 

Titel 4. De Algemene Vergadering 
 

Art. 14. De Algemene Vergadering 
1. De Algemene Vergadering bestaat uit alle Leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het 

Bestuursorgaan of bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of het oudste lid van het 
Bestuursorgaan. De voorzitter van de vergadering stelt de secretaris aan. 
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2. Alle Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Lid heeft slechts één stem. Een Lid kan een ander Lid 
vertegenwoordigen, zonder dat het over meer dan één volmacht mag beschikken. 

 
Art. 15. Waarnemers 
Waarnemers kunnen, op uitnodiging van het Bestuursorgaan, de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, 
mits toestemming verleend wordt door de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten. Zij hebben slechts 
een raadgevende stem. 

 
Art. 16. Bevoegdheden 
De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor: 

 
1. de statutenwijziging 
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging 
4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de 

verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 
5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de uitsluiting van een lid; 
8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of 

in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 
9. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 
10. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen 

  
Art. 17. Vergaderingen 
1. Er wordt per werkingsjaar minstens één Algemene Vergadering gehouden en vervolgens telkens als het 

doel of het belang van de vereniging dit vereisen. De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen 
voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Leden en Bestuurders verstuurd per 
elektronische drager of gewone post op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven 
aan de secretaris van het Bestuursorgaan. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste 
één twintigste van de Leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.  

2. Het Bestuursorgaan roept de Algemene Vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten 
of wanneer ten minste één vijfde van de Leden dat vraagt.  

3. Een Buitengewone Algemene Vergaderingen kan ook worden samengeroepen door de voorzitter van het 
Bestuursorgaan en/of onder de handtekening van minstens twee leden van het Bestuursorgaan. De 
uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Buitengewone Algemene 
Vergadering naar alle Leden en bestuurders verstuurd per elektronische drager of gewone post op het 
nummer of adres dat het Lid daartoe laatst heeft opgegeven. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. 

 
Art. 18. Quorum en stemming 
1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de Leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde Leden, behalve wanneer de VZW-wet of de statuten dit anders voorzien. 

2. Een wijziging van de statuten, behalve voor de gevallen opgesomd in paragraaf 3 van dit artikel, vereist een 
meerderheid van minstens tweederde van de stemmen in een vergadering waarop minstens tweederde 
van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Ingeval op deze vergadering minder dan tweederde van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan 
een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden; de beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt 
goedgekeurd door tweederde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden. De tweede 
vergadering mag niet vroeger dan vijftien dagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. 

3. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is 
opgericht, of de ontbinding of omvorming van de vzw inhoudt, vereist ze een bijzondere meerderheid van 
viervijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden, waarbij minstens tweederde 
van de Leden dienen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd. 
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Over de uitsluiting van een lid dient beslist te worden met tweederde van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, voor zover minstens tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn 
en de modaliteiten van artikel 12 zijn gerespecteerd. 

4. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 
5. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage ligt van de Leden die hun 

inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig het WVV. van 23 maart 2019 vastgelegde modaliteiten. 
Belanghebbende derden kunnen slechts inzage hebben in de notulen van een vergadering na schriftelijke 
toestemming van de voorzitter van het Bestuursorgaan of twee bestuurders. 

 
Titel 5. Bestuur en vertegenwoordiging 

 
Art. 19. Samenstelling Bestuursorgaan 
1. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie 

bestuurders, al dan niet Leden van de vereniging.   
2. De bestuurders worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering, bij 

gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden. Uittredende 
bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.   

3. Het Bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester 
aanstellen. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging; de secretaris verzorgt de administratie terwijl de 
penningmeester zorgdraagt voor de financiële en boekhoudkundige verrichtingen van de vereniging.  

4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist 
bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden. Ieder lid van het 
Bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het 
Bestuursorgaan. Dit ontslag kan ingaan indien de andere bestuurders het ontslag aanvaarden, omdat ze 
menen dat een vervanger niet vereist is. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te 
vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging is voorzien. Een nieuwe bestuurder kan gecoöpteerd 
worden. 

5. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Het Bestuursorgaan kan de terugbetaling toestaan van 
kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat. 

 
Art. 20. Bestuursorgaan: vergaderingen, beraadslaging en beslissing 
1. Het Bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist op samenroeping 

door de voorzitter, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee 
bestuurders. 

2. Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de 
ondervoorzitter of door de langst in jaren benoemde van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt 
gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping. 

3. Het Bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Afwezige leden kunnen zich 
laten vertegenwoordigen door slechts één ander lid van het Bestuursorgaan, zonder dat deze over meer 
dan één volmacht kan beschikken.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de 
vergadering doorslaggevend. 

4. Er worden notulen opgesteld die zo snel als mogelijk goedgekeurd worden door de personen die 
deelnamen aan de vergadering. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de Leden 
die hun inzagerecht kunnen uitoefenen overeenkomstig in het   WVV.   vastgelegde modaliteiten. De 
notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de 
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer 
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 

5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzaak en het belang van de vereniging zulks vereisen, 
kunnen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle 
bestuurders waarbij het aanwezigheids- en beslissingsquorum is vereist en waarbij de beslissing per e-mail 
wordt bevestigd aan alle leden van het Bestuursorgaan. Een beslissing kan ook genomen worden bij video- 
of telefoonconferentie, hierbij is geen unanimiteit nodig. De gewone regels van beraadslaging als bij een 
fysieke vergadering gelden dan. 

 
Art. 21. Tegenstrijdig belang 
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1. Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat 
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, 
moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het Bestuursorgaan een besluit neemt. 

2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

 
Art. 22. Intern bestuur – beperkingen 
1. Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 

verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor 
overeenkomstig deze statuten of volgens de WVV-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. 

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, 
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan 
derden niet worden tegengeworpen, noch kunnen derden er zich op beroepen, ook al werden ze openbaar 
gemaakt. Niet-naleving ervan brengt uitsluitend de interne aansprakelijkheid van de betrokken 
bestuurder(s) in het gedrang. 

3. De bestuurders kunnen geen daden van beschikking stellen zonder hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd te zijn 
door de Algemene Vergadering. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan 
derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

 
Art. 23. Externe vertegenwoordigingsmacht 
1. Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. 
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college, wordt 

de vereniging in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door de voorzitter of door een 
bestuurder die   moet handelen zonder dat deze van een bijzondere volmacht moet blijk geven.   

3. Beperkingen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet worden tegengeworpen aan 
derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne 
aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang. 

4. Het Bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte 
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden 
verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel 
tegenstelbaar zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 

 
Titel 6. Aansprakelijkheid van de bestuurders   
 

Art. 24.  Elk lid van het Bestuursorgaan is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling 
van de hem opgedragen taak. Alle bestuurders die ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke 
bestuurdersbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn tegenover de rechtspersoon aansprakelijk voor fouten 
begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook naar derden voor zover de begane fout een 
buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of 
gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige 
bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. 

 
Art. 25. Daar het Bestuursorgaan een college vormt, is de aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden 
van dit college hoofdelijk. 

 
Titel 7. Financiering en boekhouding 
 

Art. 26. Financiering 
1. De vereniging kan onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, 

lidmaatschapsbijdragen, 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. 

2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 
 
 

Art. 27. Boekhouding 
1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het WVV en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. 
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3. Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de 
Algemene Vergadering. Ieder jaar maakt het bestuursorgaan de begroting van het volgend boekjaar op. De 
algemene vergadering keurt de begroting goed tijdens haar eerstvolgende vergadering.   

4. De rekeningen kunnen te allen tijde worden geraadpleegd door alle leden van het Bestuursorgaan. 
 

Titel 8. Ontbinding 
 

Art. 28. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de 
ontbinding voorgelegd door het Bestuursorgaan of door minstens één vijfde van alle leden. De samenroeping 
en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze statuten. 

 
Art. 29. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid van een 
doelwijziging zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij 
"VZW in vereffening" is overeenkomstig het WVV. 

 
Art. 30. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één of 
meerdere vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht omschrijft. De beslissing die één of meerdere vereffenaars 
aanstelt, bepaalt tevens de voorwaarden waaronder hij/zij terugbetaling van kosten kan/kunnen bekomen en 
zijn/hun eventuele vergoeding. 

 
Art. 31. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het 
vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstuitkering met een 
gelijkaardig of verwant doel. 

 
Art. 32. Voor alles, wat de huidige statuten niet regelen, is het WVV.  betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk van toepassing naast de algemene wettelijke bepalingen, het intern reglement en de gebruiken 
ter zake. 

 
 

Deze gewijzigde statuten en de gecoördineerde versie werden aangenomen door de Algemene Vergadering in 
de zetel van de vereniging op 7 mei 2022 

 


