Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW
ARTIKEL 1 : BENAMING
De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming “VERBROEDERING BEVRIJDING VZW”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De maatschappelijke zetel van de VZW wordt gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Hasselt,
met als actuele standplaats: Kwartier Luitenant Generaal Piron, te 3970 Leopoldsburg.
Hij kan te allen tijde, op beslissing van de Raad van Bestuur, in een andere locatie worden gevestigd,
mits publicatie in het Belgische Staatsblad.
ARTIKEL 3: DOEL
De vereniging heeft tot doel een ontmoetingscentrum te bieden aan alle oudgedienden van het
bataljon Bevrijding, ter bevordering van de samenhorigheid en de onderlinge vriendschap.
De vereniging verbindt zich ertoe de tradities van het bataljon Bevrijding in ere te houden. De Raad
van Bestuur mag alle wettelijk toegelaten handelingen verrichten om dit doel te bereiken.
ARTIKEL 4: DUUR
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.
ARTIKEL 5: LEDEN
A. DE VZW KENT VOLGENDE CATEGORIEËN VAN LEDEN: EFFECTIEVE LEDEN, TOEGETREDEN LEDEN
EN STEUNENDE LEDEN.
§1. EFFECTIEVE LEDEN
Zijn leden van de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur aanvaarde toegetreden leden,
goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Het verzoek tot effectief lidmaatschap dient schriftelijke of per e-mail te gebeuren bij de voorzitter
van de Raad van Bestuur.
Zij zijn stemgerechtigd op de Statutaire Algemene Vergadering
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Hun rechten en plichten zijn vervat in de wet op de VZW. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage, nemen
deel aan de activiteiten van de vereniging en zijn bestemmeling van de periodieke nieuwsbrief.
Het aantal effectieve leden zal minimum één meer bedragen dan het aantal leden van de Raad van
Bestuur. Het maximale aantal zal niet groter zijn dan vijftien percent van het aantal toegetreden
leden.
Effectieve leden zijn degenen van wie de naam, voornaam en adres zijn vermeld in het ledenregister,
dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
De maximum bijdrage van de effectieve leden is vastgesteld op 150 Euro.
§ 2. TOEGETREDEN LEDEN
Zijn alle natuurlijke personen die in het bataljon Bevrijding hebben gediend en, indien zij dit
aanvragen, de partners van de overleden leden.
De hoedanigheid van toegetreden lid wordt bekomen door een schriftelijke aanvraag of e-mail te
richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Bestuur. De
aanvraag moet vermelden wanneer betrokkene in het bataljon is geweest en welke functie hij heeft
bekleed.
Zij zijn niet stemgerechtigd op de Statutaire Algemene Vergadering, maar kunnen bij beslissing van
de Raad van Bestuur worden uitgenodigd.
Zij betalen een jaarlijkse bijdrage , nemen deel aan de activiteiten van de vereniging en zijn
bestemmeling van de periodieke nieuwsbrief.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.
De maximum bijdrage van de toegetreden is vastgesteld op 125 Euro.

§3. STEUNENDE LEDEN
Zijn alle natuurlijke- en rechtspersonen, sympathisanten van de Verbroedering Bevrijding.
De hoedanigheid van steunend lid wordt bekomen door een schriftelijke aanvraag of e-mail te
richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Zij zijn niet stemgerechtigd op de Statutaire Algemene Vergadering.
Zij betalen een jaarlijkse bijdrage, nemen deel aan de activiteiten van de vereniging en zijn
bestemmeling van de periodieke nieuwsbrief.
Het aantal steunende leden is onbeperkt.
De maximum bijdrage van de steunende leden is vastgesteld op 200 Euro.
§4. De Raad van Bestuur kan beslissen de titel van Ere Lid toe te kennen
§5. Het lidmaatschap is effectief van kracht van zodra het lidgeld is betaald.
§6. Het lidmaatschap eindigt van ambtswege bij het overlijden van het lid, maar kan op aanvraag van
de partner verder worden gezet.
§7. Leden en rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen en kunnen daarom ook nooit
teruggave of vergoeding van de bepaalde bijdragen of gedane opbrengsten of schenkingen vorderen.
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B. ONTSLAG VAN EEN LID, MANDAATBEËINDIGING EN AFZETTING VAN BESTUURDERS,
UITSLUITING VAN EEN LID.

§1. ONTSLAG VAN EEN LID
Een lid, zoals bepaald in Art. 5 A §1-2, dat ontslag neemt, brengt dit schriftelijk of via e-mail ter
kennis aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet binnen een redelijke termijn betaalt, wordt eveneens geacht
ontslag te nemen.

§2. MANDAATBEËINDIGING EN AFZETTING VAN BESTUURDERS
Het mandaat of functie van bestuurders eindigt door vrijwillig ontslag, door afzetting door de
Algemene Vergadering, door overlijden of in geval van wettelijke onbekwaamheid.
Vrijwillige ontslagname dient schriftelijk of via e-mail, gericht aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur. De ontslagnemende bestuurder blijft in principe in functie tot wanneer in zijn vervanging is
voorzien.
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester, die mandaatbeëindiging vraagt, kan op
eigen verzoek gewoon lid blijven van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan een bestuurder uit zijn mandaat of functie ontheffen om redenen door haar
te beoordelen. Het lid dient te worden gehoord, maar neemt niet deel aan de stemming. Wanneer
betrokkene geen gevolg geeft aan de uitnodiging om te worden gehoord, wordt aangenomen dat
betrokken lid zich akkoord verklaart met de redenen en de argumenten aangehaald door de Raad
van Bestuur. Belanghebbende is dan geschorst tot aan de volgende Algemene Vergadering.
De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal
aanwezige en wettig vertegenwoordigde effectieve leden. Dit dient uitdrukkelijk te worden vermeld
op de agenda van de Algemene Vergadering.
Wanneer nodig moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering
bijeenroepen, welke in de vervanging van het ontslagnemende bestuurslid dient te voorzien en hem
daarvan schriftelijk in kennis zal stellen.

§3. UITSLUITING VAN EEN LID
Een lid zoals bepaald in Art.5 A, dat de goede naam of faam van de vereniging schaadt, wordt op
voorstel van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering uitgesloten uit de vereniging. Het
lid dient te worden gehoord. Wanneer betrokkene geen gevolg geeft aan de uitnodiging om te
worden gehoord, wordt aangenomen dat betrokken lid zich akkoord verklaart met de redenen en de
argumenten aangehaald door de Raad van Bestuur.
De uitsluiting wordt per aangetekend schrijven aan belanghebbende ter kennis gebracht.
Uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen en kunnen daarom ook
nooit teruggave of vergoeding van de bepaalde bijdragen of gedane opbrengsten of schenkingen
vorderen.
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ARTIKEL 6: ALGEMENE VERGADERING
§1. De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar samen en ook telkens wanneer de
Raad van Bestuur het noodzakelijk acht of indien minstens één vijfde van de effectieve leden het
vraagt. De procedure wordt beschreven in het Reglement van Interne Orde.

§2. Het algemene beleid van de VZW berust bij de Algemene Vergadering. Deze bestaat uit alle
effectieve leden en wordt door de Raad van Bestuur opgeroepen bij middel van een gewone brief of
e-mail, geadresseerd aan elk effectief lid, minstens ACHT dagen vóór de Algemene Vergadering. De
brief of e-mail is ondertekend door de secretaris in naam van de Raad van Bestuur en bevat naast de
agenda ook de voorstellen die door ten minste één twintigste van de leden (Art.5 A §1) is
ondertekend.

§3.De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Elk
effectief lid beschikt over één stem. Effectieve leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een
ander stemgerechtigd lid. Deze mag niet meer dan één lid vertegenwoordigen.

§4. Behalve in de door de wet voorziene gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid der
aanwezige en wettig vertegenwoordigde stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de
voorzitter beslissend.
Volgende onderwerpen behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

alle beslissingen door de statuten aan de Algemene Vergadering toegewezen,
wijziging statuten,
de benoeming en afzetting van bestuurders en verificateurs,
de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening,
de kwijting aan de bestuurders en de verificateurs,
de uitsluiting van een lid,
de vrijwillige ontbinding van de VZW

§5. De notulen van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten, ondertekend door de
voorzitter en twee bestuurders, worden bewaard in een register. Het verslag van de Algemene
Vergadering wordt aan alle effectieve leden doorgestuurd. Effectieve leden hebben het recht om op
de zetel van de VZW inzage te vragen van de notulen van de Algemene Vergadering, de Raad van
Bestuur alsook van het register der leden en alle boekhoudkundige stukken.

ARTIKEL 7: RAAD VAN BESTUUR

§1. DE VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de Algemene Vergadering en
is te allen tijde afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit tenzij de Algemene Vergadering
anders zou bepalen. Zij zijn benoemd voor een onbepaalde duur. De Raad van Bestuur is bevoegd
voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de
Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
Ieder effectief en/of toegetreden lid kan zich kandidaat stellen voor een opengestelde vacature. De
aanvraag wordt schriftelijk of per e-mail ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. De te
volgen procedure wordt beschreven in het Reglement van Interne Orde.
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Zou door vrijwillig ontslag of afzetting het totaal aantal bestuurders tot onder het wettelijke
minimum (drie) dalen, dan blijven de bestuurders in functie tot er op wettelijke wijze in hun
vervanging is voorzien. De procedure wordt beschreven in het Reglement van Interne Orde.

§2. De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
een penningmeester. De voorzitter of de secretaris roept de Raad van Bestuur bijeen. De voorzitter
zit de vergadering voor. De Raad kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de
bestuurders aanwezig is.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter, of diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

§3.Van elke vergadering worden notulen gemaakt, ondertekend door de voorzitter en secretaris en
ingeschreven in een daartoe bestemd register. De Raad van Bestuur stelt een Reglement van Interne
Orde op, dat van toepassing is op alle leden.

§4. De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden gezamenlijk uit. Indien nodig kan de Raad van
Bestuur aan één of meerdere mandatarissen van zijn keuze, bepaalde volmachten toekennen in
verband met de werking van de VZW. Deze volmachten dienen duidelijk te worden omschreven. Ten
aanzien van derden is de vereniging slechts verbonden door de gezamenlijke handtekening van de
voorzitter en twee bestuurders.

ARTIKEL 8: BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Het boekjaar van de VZW loopt van 01 januari t.e.m. 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de
jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting voor het volgende boekjaar voor en legt ze ter
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, ten laatste 6 maanden na de afsluiting van het
boekjaar.
De jaarrekening wordt bij steekproef nagezien door twee verificateurs, aangeduid door de Algemene
Vergadering.
Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting voor het volgende boekjaar, spreekt de
Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders en de verificateurs. Dit gebeurt
bij afzonderlijke stemming.

ARTIKEL 9: VERMOGEN EN PATRIMONIUM
Het vermogen van de vereniging is samengesteld uit de bijdragen van de leden, schenkingen,
subsidies, legaten, andere inkomsten en opbrengsten allerhande.
Het patrimonium omvat zaken met traditie- of herinneringswaarde, evenals voorwerpen geschonken
aan of aangekocht door de vereniging. De vereniging houdt een inventaris bij van het patrimonium.
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ARTIKEL 10: ONTBINDING
In geval van vrijwillige ontbinding, ongeacht de reden of het tijdstip, worden door de Algemene
Vergadering twee vereffenaars aangesteld en hun bevoegdheden omschreven.
Het saldo, na aanzuivering van de schulden, wordt overgedragen aan een vereniging die een
gelijkaardig doel als dat van de Verbroedering Bevrijding vzw nastreeft. De keuze van de toewijzing
behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 11: ONVOORZIENE GEVALLEN
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij
de wet van 02 mei 2002 en haar uitvoeringsbesluiten en het Reglement van Interne Orde van
toepassing.

Aldus gewijzigd en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 15 maart 2011.
De Algemene Vergadering neemt akte van het vrijwillige ontslag als bestuurder en voorzitter van:
Dhr. Van Dierendont André; 38.11.21.197.48; Bernheimlaan, 7 3970 Leopoldsburg.
De Algemene Vergadering benoemt met ingang van 15/03/2011 als bestuurder, tevens voorzitter :
Dhr. Heyvaert Wilfried; 43.09.20.193.76; Leopold II laan, 213/0201 8670 Koksijde

Getekend te Leopoldsburg op 12/04/2011

Robert Antheunis
Secretaris

Sylvain Weuts
Bestuurder

Wilfried Heyvaert
Voorzitter
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