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Statuten Vereniging Zonder Winstoogmerk 
“Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie vzw” 

 
Ondernemingsnummer : 0480114069 

Verenigingsnummer : 69602003 
Belgisch Staatsblad : 18.042003 

Maatschappelijke zetel : Oudaan 5 – 2000 Antwerpen 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

NIEUWE STATUTEN : 
 
De algemene vergadering van 13 maart 2014 geldig samengeroepen en beschikkend over 
de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid , heeft in haar zitting besloten om 
de statuten integraal te wijzigen en aldus volgende “Nieuwe Statuten” aan te nemen : 
 
TITEL 1 – BENAMING, ZETEL. 
 
Artikel1 - Historiek 
Als gevolg van de wet van 7.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, vervolledigd door aanvullende wetten (zoals mozaiekwet – 
frescowet – bi-camerale wet …) en het Koninklijk besluit van 30.3.2001 (“mammoet-KB”) 
tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, veranderde het 
politielandschap. De gemeentepolitie hield op te bestaan. De Lokale Politie , werkzaam in 
politiezones, trad in de plaats.  
De doelgroep werd aldus de politieofficieren en hogere ambtenaren van niveau CALOG A 
van het lokale niveau. De naam van de Kring werd aangepast in “Koninklijke Kring van 
Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones” 
 
Als gevolg van de beslissing genomen op de Algemene Vergadering van 28 maart 2002 
werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Met goedkeuring van het Hof mocht het Koninklijke predicaat behouden blijven. 
 
Ondertussen bleek dat de Kring in haar werking een veel ruimere doelgroep aanspreekt dan 
de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones.   
 
Als gevolg van de beslissing tot naamswijziging, genomen op de algemene 
ledenvergadering van 13 maart 2014, wordt de naam van de vereniging gewijzigd in : 
 

“Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie” 
 

Met als afgekorte naam “KKOLP”. 
 
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel 
 
De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 2000 Antwerpen, Oudaan 5 in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.  
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de algemene vergadering naar iedere andere 
plaats binnen de grenzen van Vlaanderen. 
 
Iedere wijziging van de zetel zal zo snel mogelijk worden neergelegd ter griffie van de 
Rechtbank van Koophandel. 
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TITEL II: DOEL, DUUR 
 
Artikel 3 - Doel 
De vereniging heeft tot doel, los van elke politieke of filosofische overtuiging: 
 
Het bevorderen van de professionaliteit, de eendracht, de cultuur en de collegialiteit van de 
Lokale Politie in het algemeen en deze van de politieofficieren en Calog A ambtenaren in het 
bijzonder.  De vereniging wil tevens hartelijke betrekkingen met bestuurlijke en 
gerechtelijke overheden onderhouden 
 
Dit wil zij bereiken door het optimaliseren van interne en externe communicatie en 
representatie, het ontwikkelen van beroepskennis, alsook door de morele en materiële 
belangen van haar leden te verdedigen en de onderlinge solidariteit te bevorderen. 
 
Om haar doel te bereiken mag de vereniging alle initiatieven nemen van sociale, culturele, 
sportieve, recreatieve en economische aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks de nodige 
middelen verschaffen en dit in overeenstemming met de vigerende regelgeving. Elke vorm 
van samenwerking of ondersteuning met of door derden zal voorafgaand door de raad van 
bestuur getoetst worden aan de doelstellingen van de vereniging. 
 
Artikel 4 - Duur 
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
TITEL III – LEDEN  
 
Artikel 5 
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden (beschermde leden, 
steunende leden, VIP leden en ereleden). Het aantal leden is onbeperkt, met dien verstande 
dat het aantal effectieve leden minimaal veertien dient te bedragen. 
 
In de navolgende artikelen van dit statuut worden de leden aangeduid als “effectieve” of als  
“toegetreden” leden. Als de term “lid” of “leden” wordt gebruikt geldt het een bepaling van 
het statuut die zowel van toepassing is op de effectieve als op de toegetreden leden. 
 
Kandidaat-effectieve leden en kandidaat-toegetreden leden kunnen zich kandidaat stellen 
bij een van de bestuurders van de vereniging of bij de raad van bestuur. Zij worden 
toegelaten tot de vereniging mits instemming van de raad van bestuur en mits betaling van 
een jaarlijkse bijdrage (met uitzondering van de ere-leden). 
 
Effectieve leden: 

• De officieren van de Lokale Politie, de op rust gestelde officieren van de Lokale 
Politie, alsook de op rust gestelde politieofficieren van de vroegere gemeentepolitie, 
die de volledige bijdrage betalen; 

• De CALOG-ambtenaren die behoren tot niveau A en behoren tot de Lokale Politie 
alsook de op rust gestelde CALOG A ambtenaren van de vroegere gemeentepolitie, 
die de volledige bijdrage betalen;  

• De bestuurlijke directeurs-coördinatoren alsook hun officieren in actieve dienst die de 
volledige bijdrage betalen; 

• De federale officieren die hun werkelijke dienstactiviteiten uitvoeren bij de Lokale 
Politie, die de volledige bijdrage betalen. 

 
Zij worden toegelaten tot de vereniging mits betaling van de jaarlijkse bijdrage, die niet 
meer dan 150 euro mag bedragen. 
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Toegetreden leden: 
 
Beschermde leden 
De weduwen of weduwnaars van:  

• politieofficieren van de Lokale Politie; 
• de politieofficieren van de vroegere gemeentepolitie;  
• de CALOG-ambtenaren die behoren tot niveau A en behoren tot de Lokale Politie; 
• de bestuurlijke directeurs-coördinatoren alsook hun officieren; 
• de federale officieren en de hogere ambtenaren van niveau A van de federale politie 

die hun werkelijke dienstactiviteiten uitvoerden bij de lokale politie en die de 
volledige bijdrage betalen. 

 
Steunende leden 
Elke persoon, ook rechtspersoon, die uit sympathie voor de vereniging jaarlijks een bijdrage 
betaalt. Deze bedraagt minimaal het dubbele van de jaarlijkse bijdrage die op dat ogenblik 
betaald wordt door een effectief lid en is niet hoger dan 1.249 euro. 
 
VIP-leden  
Elke persoon, ook rechtspersoon, die uit sympathie en voor de vereniging jaarlijks een 
bijdrage betaalt van minstens 1.250 euro. 
 
Ereleden en leden van verdienste 
Omwille van hun bijzondere verdiensten of hun volgehouden en gedreven inzet voor de 
vereniging of omwille van de meerwaarde die ze betekenen voor de bekendheid en 
uitstraling ervan kan de raad van bestuur hen de titel van erelid of lid van verdienste 
aanbieden en hen machtigen tot het dragen ervan. 
Enkel leden van de vereniging komt het dragen van de titel “lid van verdienste” toe. Voor 
het dragen van de titel “erelid” daarentegen komen zowel leden als niet-leden in 
aanmerking. 
Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage. 
 
Artikel 6 – Rechten en plichten 
De rechten en plichten die in “de wet” zijn toegekend aan “de leden” zijn enkel van 
toepassing voor de effectieve leden en niet voor de toegetreden leden behalve daar waar 
deze statuten ook aan de toegetreden leden bepaalde rechten en plichten verleent of 
oplegt.  
 
Alle leden dienen “de wet”, de statuten en de beslissingen genomen tijdens de algemene 
vergaderingen of ingevolge referendum na te leven. 
 
Alle leden dienen te handelen en te ijveren om de doelstellingen die de vereniging nastreeft 
te verwezenlijken. 
 
Alle leden dienen hun verschuldigde bijdrage (lidgeld) op regelmatige wijze te betalen. 
 
Het manifest niet betalen van de verschuldigde bijdrage (lidgeld)kan er toe leiden dat het 
betrokken lid als ontslagnemend wordt beschouwd met verlies van lidmaatschap tot gevolg.  
 
Toegetreden leden kunnen niet deelnemen aan de algemene vergaderingen, zij hebben 
geen stemrecht en kunnen geen officiële of gezaghebbende functie binnen de vereniging 
bekleden.  
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Toegetreden leden kunnen kennis nemen van de verslagen van de algemene vergadering en 
raad van bestuur. Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Indien er 
een deelnameprijs aan die activiteit verbonden is betalen zij het “ledentarief”. 
 
Artikel7– Toetreding, terugtrekking en uitsluiting van leden 
De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe effectieve en 
toegetreden leden. 
 
De leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk 
hun ontslag in te dienen ter attentie van de raad van bestuur. 
De voorzitter brengt de aanneming en de uittreding van de leden, de machtigingen tot het 
dragen van de titel “erelid” en “lid van verdienste” evenals de uitsluiting van de toegetreden 
leden, ter kennis van de eerstvolgende algemene vergadering die er akte van neemt. 
 
Uitsluiting 
 
De uitsluiting als lid kan uitgesproken worden om volgende redenen: 

1) weigering zich te richten naar de statuten van de kring 
2) het opzettelijk schaden van de belangen en de werkzaamheden van de kring 
3) door zijn of haar gedrag de kring in opspraak te hebben gebracht 
4) het niet betalen van de verschuldigde bijdrage (lidgeld) 

 
Uitsluiting van een effectief lid 
De raad van bestuur onderzoekt de ten laste gelegde feiten, hoort het betrokken lid en stelt 
hierover een verslag op ten behoeve van de algemene vergadering. Een afschrift van dit 
verslag wordt voorafgaand aan het betrokken lid overgemaakt. 
 
De algemene vergadering beraadslaagt in gesloten zitting en beslist na schriftelijke 
stemming over de eventuele uitsluiting. 
 
Het betrokken lid mag de gesloten zitting niet bijwonen. 
 
Op zijn verzoek kan het echter wél gehoord worden door de algemene vergadering voor 
aanvang van de geheime stemming. 
 
Het betrokken lid kan niet uitgesloten worden van het recht tot deelname aan de geheime 
stemming over de eigen uitsluiting. 
 
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering 
met een meerderheid van twee/derde der aanwezige stemmen.  
 
Het betrokken lid krijgt schriftelijk kennis van de genomen beslissing van de algemene 
vergadering. 
 
Uitsluiting van een toegetreden lid 
De raad van bestuur onderzoekt de ten laste gelegde feiten en kan het betrokken lid horen 
alvorens een besluit te treffen.  
Een afschrift van het besluit tot uitsluiting wordt aan het betrokken lid schriftelijk 
overgemaakt. 
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Algemeen 
De raad van bestuur kan in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering 
overgaan tot het schorsen van het betrokken effectief lid waarna het lid ondertussen niet 
langer kan deelnemen aan de activiteiten van de vereniging 
 
De beslissing tot uitsluiting is onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. 
 
De beslissing tot uitsluiting kan niet intern vernietigd worden behalve op basis van formele 
procedurefouten door een rechtbank vastgesteld.  
 
Indien de vereniging de persoon opnieuw als lid wenst te aanvaarden , moet een nieuwe 
beslissing tot aanvaarding worden genomen. 
 
Artikel 8– Verlies van rechten 
Uittredende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben 
geen recht op het kapitaal van de vereniging. Zij kunnen nooit teruggave of overlegging van 
rekening, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen. 
 
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 9 - Samenstelling/Samenkomst/Voorzitterschap algemene vergadering 
De algemene vergadering wordt samengesteld uit effectieve leden. Zij heeft plaats telkens 
het belang van de vereniging dat vereist, doch minstens eens per jaar in de loop van het 
eerste semester. 
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die 
hem vervangt. 
 
Artikel 10 – Bevoegdheden algemene vergadering 
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: 

• Het recht om de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te 
spreken met inachtneming van de wettelijke beschikkingen terzake. 

• Het recht om de bestuurders te benoemen en af te zetten. 
• Het recht jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren. 
• Het recht om leden uit te sluiten. 
• Het recht om commissarissen aan te stellen, af te zetten en hun bezoldiging te 

bepalen, in geval een bezoldiging wordt toegekend. 
• De kwijting aan de bestuurders en commissarissen. 
• De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.  
• Het recht om alle andere machten die voortvloeien uit de wet of statuten uit te 

oefenen. 
 
Artikel 11 – Oproeping leden 
Na beslissing van de raad van bestuur tot bijeenroeping van de algemene vergadering, 
worden de effectieve leden, schriftelijk (per brief of elektronisch) ingelicht over de 
bijeenroeping, de plaats en de datum van de algemene vergadering 
 
Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, dat 
uiterlijk 12 dagen voor de datum van de algemene vergadering, aangetekend overgemaakt 
wordt aan de raad van bestuur, dient op de agenda geplaatst te worden. 
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De oproepingen worden ten minste acht dagen voor de vergadering, ondertekend door de 
voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die de voorzitter vervangt, 
verzonden. 
De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. 
 
De algemene vergadering mag slechts de op de oproeping vermelde agendapunten 
behandelen.  
 
De algemene vergadering dient te worden samengeroepen door de raad van bestuur 
wanneer één vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt. De raad van bestuur dient 
vervolgens een beslissing te treffen over de datum en plaats van de algemene vergadering. 
De oproeping van de effectieve leden dient binnen de 21 dagen te gebeuren. De 
bijeenkomst van de algemene vergadering zelf dient uiterlijk de 40ste dag na het verzoek 
plaats te vinden. 
 
Artikel 12 – Vertegenwoordiging op algemene vergadering 
De effectieve leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door 
een ander effectief lid.  
 
Artikel 13 - Stemming 
Alle effectieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht.  De beslissingen 
worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen, behalve in de gevallen voorzien in de wet of de onderhavige statuten. 
 
Zowel in de gewone gevallen als in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een 
bijzondere stemmenmeerderheid vereisen, worden de onthoudingen en de ongeldige 
stemmen meegeteld als tegenstemmen. 
 
In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die 
hem vervangt doorslaggevend. 
 
Stemmingen over persoonsgebonden materies gebeuren bij schriftelijke en geheime 
stemming. 
 
Artikel 14 - Statutenwijziging 
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 derde van de leden op de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.  
 
Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de 
vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier 
vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
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Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig, 
of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze kan 
geldig beraadslagen, besluiten en wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in 
het tweede of derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve 
leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op eerste 
vergadering worden gehouden. 
 
Artikel 15 - Neerlegging statutenwijziging 
Elke wijziging van de statuten moet zo snel mogelijk neergelegd worden ter griffie van de 
Rechtbank van Koophandel.  
 
 
Artikel 16–Beslissingen algemene vergadering 
De notulen van de algemene vergadering, met de beslissingen, worden opgenomen in een 
akte, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die dit wensen te doen. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden schriftelijk ter kennis gebracht van de 
effectieve leden. De vereniging stelt alle leden in de gelegenheid kennis te nemen van de 
verschillende verslagen en beslissingen. 
Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan het inzagerecht dat wettelijk is toegekend aan de 
effectieve leden. Toegetreden leden hebben dit recht niet.  
 
Ook elke belanghebbende derde kan de besluiten van de algemene vergadering inkijken 
mits een schriftelijk verzoek aan de voorzitter. 
 
TITEL V – RAAD VAN BESTUUR 
 
Artikel 17 - Mandaat/Benoeming/Duur raad van bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd of 
afgezet worden door de algemene vergadering.  
 
De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen voor een mandaat van 4 
jaar dat steeds eindigt op 30 juni.  
 
Om de continuïteit te waarborgen werd bij de eerste samenstelling van de raad van bestuur 
een eerste reeks bestuurders aangesteld voor een periode van slechts twee jaar en een 
tweede reeks bestuurders voor de volle periode van 4 jaar. 
 
Hierdoor dient de algemene vergadering om de twee jaar te voorzien in de vervanging van 
de bestuurders die aan het eind van hun mandaat van 4 jaar gekomen zijn.  
 
Artikel 18 - Samenstelling/Functies raad van bestuur 
De raad van bestuur is samengesteld uit twee reeksen functies: 
 
Eerste reeks: 
Voorzitter – tweede secretaris – PR-verantwoordelijke – feestbestuurder – twee raadsleden  
 
Tweede reeks: 
Ondervoorzitter – eerste secretaris – penningmeester – webmaster – vaandrig – twee 
raadsleden  



 
 

8 
 

 
De raad van bestuur stelt uit haar midden de bestuurders aan die deze functies zullen 
bekleden. Zo dit de werking van de vereniging ten goede komt, kan een bestuurder 
meerdere functies combineren. 
 
Om de continuïteit te waarborgen, zal de raad van bestuur trachten om de functies bij 
voorkeur te verdelen onder de bestuurders voor de volle termijn van hun mandaat van vier 
jaar. 
 
Voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter en eerste secretaris, dienen de bestuurders 
officieren van de Lokale Politie in actieve dienst te zijn.  
 
De bestuurders voor de functies van tweede secretaris, PR-verantwoordelijke, 
penningmeester, vaandrig, feestbestuurder, webmaster en vier raadsleden dienen enkel 
effectief lid te zijn, zoals omschreven in artikel 5. 
 
Artikel 19 - Vernieuwing/Verkiezing raad van bestuur 
Voor het verstrijken van elke termijn dient de algemene vergadering over te gaan tot de 
gedeeltelijke vernieuwing van de raad van bestuur. Deze verkiezing heeft plaats in het 
eerste semester. 
 
Kandidaat bestuurders moeten hun kandidatuur schriftelijk en tijdig indienen bij de 
voorzitter. 
 
Elke benoeming van een bestuurder dient zo spoedig mogelijk neergelegd te worden ter 
griffie van de Rechtbank van Koophandel. 
 
Artikel 19bis – Voortijdige beëindiging mandaat bestuurder 
 
Beëindiging mandaat door vrijwillig ontslag 

• het vrijwillig ontslag van een lid wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter, die het 
aan de raad van bestuur voorlegt tijdens de eerstvolgende zitting. 

• Het vrijwillig ontslag van de voorzitter wordt schriftelijk ingediend bij de 
ondervoorzitter, die het ter bespreking, aan de agenda toevoegt van de 
eerstvolgende zitting van de raad van bestuur. 

• Indien een bestuurder zijn mandaat vrijwillig neerlegt wordt dit mandaat beëindigd 
met onmiddellijke ingang na de schriftelijke kennisgave van het ontslag door de raad 
van bestuur. 

Beëindiging mandaat door ontzetting/uitsluiting 
• Indien een bestuurder uit zijn mandaat wordt ontzet zal de betrokken bestuurder 

hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht door de voorzitter 
of door de ondervoorzitter indien het de ontzetting uit zijn mandaat van de voorzitter 
betreft.Het ontslag uit de raad van bestuur gaat onmiddellijk in. 

• Alle bepalingen van artikel 6, 5e alinea en volgende met betrekking tot de te volgen 
procedure voor de uitsluiting van een lid, zijn integraal van toepassing voor de 
uitsluiting van een bestuurder. 

 
Neerlegging 
Elke ontslagneming of ontzetting/uitsluiting van een bestuurder dient zo spoedig mogelijk 
neergelegd te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.  
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Artikel 19ter - Voortijdige vervanging bestuurder 
De verkiezing door een Algemene vergadering van een bestuurder in vervanging van 
degene die zijn mandaat niet beëindigt, dient zo snel mogelijk na het vrijkomen van het 
mandaat plaats te vinden. 
 
De nieuw gekozen bestuurder, in vervanging van die welke zijn mandaat niet beëindigt, 
voltrekt diens mandaat. 
 
Artikel 20 – Beslissingen raad van bestuur 
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid der stemmen 
van de aanwezige bestuurders. De raad beslist geldig zodra de helft van de bestuurders 
aanwezig is. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die 
hem vervangt doorslaggevend. 
De raad van bestuur handelt steeds als college. 
 
Artikel 21–Bijeenroeping raad van bestuur 
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee 
bestuurders.  
 
Artikel 22 - Bevoegdheid raad van bestuur 
De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van degene 
die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij bestuurt 
en vertegenwoordigt de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
 
Artikel 23 - Functies bestuurders en hun bevoegdheden 
De functies en de daaraan gekoppelde bevoegdheden worden binnen de raad van bestuur 
toegewezen aan de bestuurders tijdens de eerste zitting van de raad van bestuur, volgend 
op de algemene vergadering die in de verkiezing van de bestuurders voorzag. 
 
Bevoegdheden voorzitter 

• De voorzitter van de raad van bestuur tekent samen met een bestuurder alle akten, 
besluiten en beslissingen die de vereniging binden.  

• De voorzitter neemt met de ondervoorzitter of de eerste secretaris alle 
beslissingen(van dagdagelijkse aard)in het belang van de vereniging. Dergelijke 
beslissingen dienen, tijdens de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd te worden. 

• De voorzitter en de penningmeester keuren met hun handtekening de rekeningen 
goed. 

• De voorzitter waakt over de stipte naleving van de statuten, belegt de 
vergaderingen, stelt de dagorde op, opent en sluit de vergaderingen, hij verleent of 
ontneemt het woord en handhaaft er de tucht. Hij schorst en sluit de vergaderingen 
wanneer er onregelmatigheden plaatsvinden. 

• De voorzitter is het hoofd van alle afvaardigingen en commissies.  
 
Bevoegdheden ondervoorzitter 

• De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt hem bij afwezigheid. In dat 
geval gaan de bevoegdheden van de voorzitter op hem over. 

• De voorzitter neemt met de ondervoorzitter of de eerste secretaris alle 
beslissingen(van dagdagelijkse aard)in het belang van de vereniging. Dergelijke 
beslissingen dienen, tijdens de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd te worden.  
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Bevoegdheden eerste secretaris 

• De eerste secretaris stelt verslag op van elke vergadering en bewaart de akten, 
bescheiden en archieven die aan hem zijn toevertrouwd. 

• De voorzitter neemt met de ondervoorzitter of de eerste secretaris alle beslissingen 
(van dagdagelijkse aard)in het belang van de vereniging. Dergelijke beslissingen 
dienen, tijdens de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur ter goedkeuring 
voorgelegd te worden. 
 

Bevoegdheden penningmeester 
• De penningmeester is verantwoordelijk voor alle ontvangsten en betalingen. Hij int 

de ontvangsten en voert de betalingen uit van de vereniging. 
• De penningmeester en de voorzitter keuren met hun handtekening de rekeningen 

goed. 
• Ten behoeve van de raad van bestuur stelt hij trimestriële verslagen op over de 

kastoestand. 
• Bij elke gewone algemene vergadering licht de penningmeester de kastoestand toe. 
• Hij doet de boekhouding met activa en passiva en is verantwoordelijk voor het 

vermogen van de vereniging.  
• Hij ontvangt en registreert de bijdragen van de leden. 
• Hij beheert het ledenbestand conform de VZW-wetgeving. 

 
Bevoegdheden tweede secretaris 

• De tweede secretaris vervangt de eerste secretaris bij diens afwezigheid en staat 
hem in al zijn werkzaamheden bij. 
 

Bevoegdheden feestbestuurder 
• De feestbestuurder bijgestaan door de andere bestuurders is verantwoordelijk voor 

de goede organisatie van de activiteiten die de vereniging inricht. 
 

Bevoegdheden PR-verantwoordelijke 
• De P.R.-verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging in 

brede zin. Hij verzorgt de communicatie met de externe partners in samenspraak 
met de voorzitter. Hij vervangt de eerste of tweede secretaris bij hun afwezigheid en 
helpt hen in al hun werkzaamheden.  
 

Bevoegdheden vaandrig 
• De vaandrig of zijn vervanger is verantwoordelijk voor het Kringvaandel. Hij draagt 

het op waardige en prominente wijze ter gelegenheid van plechtigheden en 
manifestaties.De raad van bestuur duidt de gelegenheden waarop het 
“vaandelvertoon” nodig wordt geacht aan.  

 
Bevoegdheden webmaster 

• De webmaster is verantwoordelijk voor het aanleggen, bijhouden en het beheer van 
de website van de vereniging in alle facetten. 
 

Bevoegdheden raadsleden  
• De raadsleden ondersteunen de werking van de raad van bestuur en de andere 

bestuurders bij de uitvoering van hun bevoegdheden, zij doen dit op de meest 
collegiale wijze. 
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Beslissingen bij hoogdringendheid 
Wanneer de omstandigheden dit vereisen en wanneer elke vertraging of uitstel het doel of 
de goede werking van de vereniging in het gedrang zou brengen en/of onherstelbare schade 
zou doen oplopen, kan de voorzitter samen met de ondervoorzitter of de eerste secretaris 
een beslissing bij hoogdringendheid treffen.Beslissingen bij hoogdringendheid, dienen, bij 
de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur, ter goedkeuring voorgelegd te worden. 
 
Vertegenwoordiging 
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en 
buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad 
van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens geldig 
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.  
De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen 
gevolmachtigden aanstellen. Het betreft slechts bijzondere en beperkte volmachten die 
verleend worden voor de uitvoering van welbepaalde rechtshandelingen. Deze 
gevolmachtigden vertegenwoordigen de vereniging enkel binnen de perken van de hun 
verleende volmacht. 
 
TITEL VI – REKENINGEN 
 
Artikel 24 - Samenstelling van het vermogen 
Het vermogen van de vereniging is samengesteld uit de bijdragen, de intresten en 
obligatiepremies, de giften en buitengewone ontvangsten. 
 
Artikel 25- Boekjaar 
Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar. 
 
Artikel 26 - Afsluiting en goedkeuring van de rekening 
De rekening van het afgelopen dienstjaar zal jaarlijks onderworpen worden aan de 
goedkeuring van de gewone algemene vergadering. 
 
De raad van bestuur sluit de rekeningvan het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting 
van het komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
algemene vergadering. 
 
TITEL VII – ONTBINDING 
 
Artikel 27 - Beraadslaging/Aanwezigheid/Ontbinding 
De ontbinding van de vereniging kan slechts uitgesproken worden door de algemene 
vergadering te dien einde behoorlijk samengeroepen en wanneer minstens twee derde van 
de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de eerste algemene vergadering. 
Bovendien dient vier vijfden van deze aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden tot 
de ontbinding te besluiten.  
 
Als aan deze vereiste niet voldaan wordt, kan een tweede vergadering bijeengeroepen 
worden. Deze vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige 
effectieve leden. Tot ontbinding van de vereniging kan dan besloten worden wanneer vier 
vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden hiertoe besluiten. 
 



 
 

12 
 

 
Artikel 28 - Vereffening/Bestemming activa 
In geval van ontbinding wijst de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan en 
bepaalt hun machten. Het actief zal na aanzuivering der schulden, overgedragen worden 
aan een organisme met identiek of filantropisch doel of werking, door de algemene 
vergadering bij eenvoudige meerderheid der stemmen aan te duiden. 
 
TITEL VIII – DIVERSE BEPALINGEN 
 
Artikel 29 - Huishoudelijk reglement 
Een huishoudelijk reglement kan door de raad van bestuur worden opgesteld en aan de 
algemene vergadering worden voorgelegd. Voor de goedkeuring en of het aanbrengen van 
wijzigingen aan zulk reglement is in voorkomend geval een eenvoudige meerderheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen voldoende. 
 
Artikel 30 - Gevallen niet voorzien door statuten 
Alle gevallen door huidige statuten niet voorzien, worden door de raad van bestuur beslecht 
gelijkvormig aan de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de 
verenigingen zonder winstoogmerk.  
 
Gedaan te Antwerpen op 13 maart 2014 


