STATUTEN VAN : VZW HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK
Herzele 28 maart 2017
Vereniging zonder winstoogmerk
BENAMING, DUUR, ZETEL EN DOEL.
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “ vzw Het Vlaams Haflingerstamboek”, Vereniging zonder
winstoogmerk. Haar zetel is gevestigd Pardassenhoek 1, 9520 Herzele.
In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de benaming “ vzw” Vlaams
Haflingerclub”.
De zetel kan naar een ander adres worden verplaatst door de Algemene vergadering.
Haar duur is onbeperkt en zij kan ten alle tijden ontbonden worden.

Artikel 2
De vereniging heeft tot doel de vrienden van het Haflingerpaard te verenigen, het bevorderen en het
verspreiden van het fokken en gebruiken van een raszuiver Haflingerpaard.
Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en bijdragen tot de realisatie
ervan.
LEDEN
AANVAARDING, ONTSLAG, UITSLUITING, BIJDRAGE
Artikel 3
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.

Artikel 4
De aanvaarding van nieuwe leden valt onder de bevoegdheid van de Raad van Beheer.
Voor het toetreden van nieuwe leden mag men geen overdreven eisen stellen.
Bij het aanvaarden van leden mag niet gediscrimineerd worden.
Bovendien moet men, om lid te worden, zich verbinden de maatschappelijke statuten alsook het
Reglement van Inwendige Orde dat door de Raad van Beheer wordt opgesteld te eerbiedigen.
Om lid te worden dienen de kandidaat-leden schriftelijk een aanvraag te richten aan de voorzitter of
secretaris.

Artikel 5
Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van
Beheer. De uitsluiting van één lid kan door de Algemene vergadering gebeuren met twee derden
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Het lid dat weigert de bijdrage te betalen wordt geacht ontslag te nemen.
De ontslagnemende of uitgesloten leden en de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel

recht op het kapitaal van de vereniging, zij kunnen evenmin de gestorte bedragen terugvorderen,
noch voorlegging van rekeningen of inventaris eisen.
Een lid kan enkel zijn ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter of de secretaris.
Het lidmaatschap is een strikt persoonlijk recht en kan niet overgaan door vererving.
Het lidgeld of bijdrage van de leden wordt elk jaar vastgesteld door de Raad van Beheer, doch deze
mag niet meer dan 100 euro bedragen per jaar.
HET BESTUUR

Artikel 6
1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer van tenminste 5 leden en ten hoogste 21
leden, die lid zijn van de vereniging.
De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
De leden van de Raad van Beheer worden voor onbepaalde tijd benoemd door de Algemene
Vergadering.
2. Hengstenhouders wiens hoedanigheid omschreven wordt in het reglement van inwendige orde,
kunnen nooit deel uit maken van de Raad van Beheer.
3. Ere-voorzitters en ere-leden worden benoemd voor het leven. Zij maken geen deel uit van de
Raad van Beheer.
4. De kandidaat-leden van de Raad van Beheer dienen een recent bewijs van goed zedelijk gedrag
kunnen voorleggen.
Artikel 7

De Raad van Beheer kan zich laten bijstaan door comités. De samenstelling, aanduiding en
bevoegdheden van deze comités zijn bepaald in het Reglement van Inwendige Orde. De leden van
deze comités kunnen de vergaderingen van de raad bijwonen, evenwel zonder beslissende stem.

Artikel 8
1. De raad duidt onder zijn leden aan :
één voorzitter
één ondervoorzitter
één schatbewaarder
één commissaris der rekeningen
2. Het ambt van secretaris zal waargenomen worden door een lid te benoemen door de Raad van
Beheer zonder dat deze de hoedanigheid van beheerder zal hebben en zonder dat deze zal
beschikken over een stem bij de vergaderingen van de Raad van Beheer.
De secretaris wordt benoemd voor onbepaalde duur doch kan ten alle tijden uit zijn of haar ambt
worden ontzet door de Raad van Beheer met 2/3 meerderheid der stemmen.

Artikel 9
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de Raad van Beheer voorgezeten door de ondervoorzitter,
of bij hun afwezigheid door het oudste lid van de aanwezige beheerders.

Artikel 10
1. Op vraag van twee beheerders dient de voorzitter binnen de maand de Raad van Beheer samen te
roepen.
2. De raad vergadert slechts geldig indien de meerderheid van de beheerders aanwezig is.
3. De beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen
ingeval van gelijke stemmen is de stem van hem die de vergadering voorzit, beslissend.
3 bis. De geheime stemming is verplichtend wanneer het gaat om de verkiezing van personen voor
taken of betrekkingen of indien het gaat om het nemen van beslissingen aangaande één of meerdere
personen. Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.
4. Een beheerder kan zich door een andere beheerder laten vertegenwoordigen mits voorlegging van
een schriftelijke volmacht, doch niemand mag meer dan één volmacht dragen.
5. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of
diegene die de vergadering heeft voorgezeten, de secretaris of door twee beheerders.
Deze worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Uittreksels uit deze notulen moeten
door twee beheerders eensluidend verklaard worden.

Artikel 11
1. De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen en te
beheren, behoudens de hierna vermelde beperkingen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden is aan de Algemene
Vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
Raad van Beheer mag met name alle roerende en onroerende goederen, nuttig voor de
verwezenlijking van het doel van de vereniging verwerven, in volle eigendom of vruchtgebruik
overdragen, in pand geven, pachten, verpachten, huren of verhuren voor zover de te stellen
handelingen de som van 100 euro niet overtreffen.
De Raad van Beheer leidt de zaken van de vereniging. Zij vertegenwoordigt deze, zonder
bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort, daden
van beschikking inbegrepen.
2. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheden gedeeltelijk overgedragen aan één of meer van zijn
leden.
3. De Raad van Beheer vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig oordeelt.

Artikel 12
De vereniging is geldig verbonden tegenover derden door de gezamenlijke handtekening van twee
beheerders, zonder dat deze van enige bijzondere machtiging of beslissing moeten doen blijken.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter
van de Raad van Beheer, of door de oudste van de aanwezige beheerders.
Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.
Een lid kan zich door een ander lid op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen, mits
voorlegging van een schriftelijke volmacht, doch elk lid kan slechts één lid vertegenwoordigen.

Artikel 14
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: wijzigen van de statuten, de benoeming en
afzetting van de beheerders, uitsluiten van leden, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen,
het aanduiden van de commissarissen der rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging,
het nemen van beslissingen en het stellen van de noodzakelijke handelingen, welke de som van
20.000 euro overtreffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, punt 1.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Beheer.

Artikel 15
1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Beheer bijeengeroepen, telkens als het doel of
het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren der rekeningen van het afgelopen jaar in de loop van het eerste
trimester.
De plaats waar de rekeningen ter inzage liggen; wordt bepaald door de Raad van Beheer.
De rekeningen zullen ter inzage liggen van de leden gedurende 3 dagen die de Algemene
Vergadering voorafgaan.
2. De Raad van Beheer is bovendien verplicht, wanneer een vijfde van de leden daarom verzoekt,
een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen.
3. De bijeenroeping wordt gedaan door gewone omzendbrief, email of fax, ten minste 8
kalenderdagen op voorhand aan elk lid gericht en de dagorde vermeldend. Deze oproeping is niet
nodig wanneer al de leden van de vereniging er in toestemmen te vergaderen. De Algemene
Vergadering mag, op eenparig voorstel van de Raad van Beheer, ook punten behandelen welke niet
in de dagorde waren voorzien, uitgezonderd de wijzigingen aan statuten, de rekeningen, de
begroting, de ontbinding, mits het akkoord van de helft van de aanwezige leden.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens een twintigste van de leden moet
eveneens op de agenda worden vermeld.

Artikel 16
1. Met uitzondering van de ter zake dwingend wettelijke bepalingen en zonder afbreuk te doen aan

de uitzonderingen voorzien in deze statuten, is de Algemene Vergadering in principe geldig
samengesteld welke ook het aantal der aanwezige leden is.
Met uitzonderingen van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten
genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigde en geldig uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
De geheime stemming is verplichtend wanneer het gaat om de verkiezing van personen voor taken
of betrekkingen of indien het gaat om het nemen van beslissingen aangaande één of meerdere
personen. Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.
2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is
vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig
besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit besluit tot
wijziging moet door de Rechtbank van Eerste Aanleg worden bekrachtigd.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezigen of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.
3. Dezelfde regels als punt 2 dienen te worden nageleefd bij ontbinding van de vereniging.

Artikel 17
Alle beslissingen worden opgenomen in een verslag, zodat de leden er steeds kennis van kunnen
nemen. De beslissingen die derden aanbelangen ;zullen worden medegedeeld indien zij er om
vragen, door middel van een door de voorzitter of door twee beheerders voor eensluidend verklaard
uittreksel.

BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 18
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Beheer bereidt de rekeningen van het voorbije werkingsjaar voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de commissarissen der rekeningen. De Raad van Beheer legt deze
rekeningen en de begroting eveneens ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 19
De leden komen overeen dat; zo de vereniging om één of andere reden het voordeel van de
rechtspersoonlijkheid niet meer zou genieten, ze toch zal blijven voortbestaan onder vorm van een
feitelijke vereniging.
Artikel 20
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene vergadering; of bij gebrek daaraan de
rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de
vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 21
In alle gevallen van ontbinding zal de Algemene Vergadering de bestemming bepalen van het bezit
van de vereniging. De bestemming moet zo dicht mogelijk en belangloos bij het doel blijven
waarvoor de vereniging werd gesticht.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 22
Onder geen enkel beding kunnen de leden/en of beheerders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld
voor de verbintenissen van de VZW.
Artikel 23
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921
toepasselijk. Deze wet dient volledig te worden nageleefd, en de bepalingen waarvan door
onderhavige akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden als geschreven beschouwd.
De clausules die in strijd zouden zijn met de gebiedende bepalingen van hoger genoemde wet,
worden als niet bestaande beschouwd.

De stichters :
Rodts Daniël
Patersveld 21
9880 Aalter

Dauw Pierre
Kakemanstraat 73
9280 Lebbbeke

Bisschop Hubert
Musschaverstraat 38
9850 Landegem

Delvaeye René
Paradassenhoek 1
9550 Herzele

