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Fédération des Trompes du Benelux,
en abrégé : « F.T.B. »
Rue Roberts Jones 72
1180 Bruxelles
Numéro d’identification : 4642/76
NOUVEAUX STATUTS
MODIFICATION DE DÉNOMINATION
Extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2002
A l’unanimité, les membres effectifs présents ont adopté les
statuts suivants, ces statuts remplacent et annulent tous statuts
antérieurs de l’association.
Dénomination
Article 1er. L’association est dénommée « Fédération des
Trompes du Benelux », association sans but lucratif, en abrégé :
« F.T.B. », a.s.b.l.
Siège social
Art. 2. Le siège social de l’association est fixé rue Roberts
Jones 72, à 1180 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
Objet
Art. 3. L’association a pour objet de maintenir en Belgique, aux
Pays-Bas et au Grand Duché de Luxembourg les traditions de la
trompe de vénerie, de conserver, d’établir, d’encourager et de faire
progresser la qualité des sonneurs et des groupes de sonneurs et les
relations entre eux, et à cette fin, d’organiser sur le plan national ou
international, des rencontres et des manifestations qui relèvent le
prestige de la trompe. Elle peut faire toutes les opérations en rapport
direct ou indirect avec son objet. Elle peut prêter son concours à des
activités similaires ou connexes à son objet.
Composition : membres
Art. 4. L’association est composée de membres effectifs et de
membres adhérents. Le nombre de membres effectifs ne peut être
inférieur à six.
Sont membres effectifs et forment l’assemblée générale :
le représentant en fonction de chaque groupe, le(s) représentant(s)
en fonction de membres individuels, le président en fonction, les
administrateurs en fonction.
Sont membres adhérents :
les sonneurs, ancien sonneurs, veneurs ou tout autre sympathisant, membre d’un groupe ou non, dont la candidature est acceptée
par le conseil d’administration et qui sont à jour de cotisation.
Par groupe il faut entendre tout groupement d’au moins six
sonneurs à jour de cotisation, pratiquant ensemble la trompe de
chasse, quelle que soit la forme juridique du groupe, et qui est
reconnu comme tel par le conseil d’administration. Chaque groupe
peut désigner un représentant à l’assemblée générale. Ce représentant devient membre effectif.
Par membre individuel il faut entendre tout membre adhérent,
non membre d’un groupe. Tout membre individuel peut présenter
sa candidature comme représentant de membres individuels. Le
conseil d’administration pourra les agréer et en fixer le nombre
maximum. Ce représentant devient alors membre effectif.
Démission et exclusion
Art. 5. Les membres effectifs peuvent démissionner de l’association, à tout moment et sans préavis, en adressant par écrit leur
démission au conseil d’administration. Les membres effectifs démissionnaires restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf
volonté expresse et contraire de leur part.
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L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par
l’assemblée générale à la majorité de deux tiers des voix présentes
ou représentées.
L’exclusion d’un membre adhérent est décidée par le conseil
d’administration à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le membre effectif ou adhérent qui n’est pas à jour de cotisation
est réputé démissionnaire avec effet immédiat.
Le membre démissionnaire ou exclu, le cas échéant ses héritiers
ou ayant droits, n’a aucun droit à faire valoir sur les avoirs de
l’association.
Autonomie des groupes et des sonneurs
Art. 6. Les groupes de sonneurs et les sonneurs individuels,
membres de l’association, conservent à tout moment leur indépendance vis-à-vis des autres sonneurs ou groupes, membres de
l’association. Ils sont seuls responsables de leurs avoirs, biens et
trésorerie. En aucun cas, les dettes éventuelles des groupes ou
sonneurs ne peuvent être imputées à l’association. Aucun membre
ou groupe ne peut engager l’association sans l’accord formel du
conseil d’administration.
Cotisations
Art. 7. Les membres, effectifs et adhérents, faisant ou non partie
d’un groupe, paient une cotisation annuelle, fixée par le conseil
d’administration. Cette cotisation peut être différente suivant que le
membre fait ou non partie d’un groupe. Son maximum est fixé à
cent euros. L’assemblée générale peut, à la majorité simple des voix
présentes ou représentées, décider que la cotisation comprendra la
cotisation à la Fédération Internationale des Trompes de France.
Dans ce cas, le montant de cette dernière ne sera pas compris dans
le montant maximum fixé ci-dessus.
Assemblée générale
Art. 8. L’assemblée générale est composée de tous les membres
effectifs. Elle a le pouvoir de nommer et de révoquer les administrateurs et commissaires, de décider de l’exclusion d’un membre
effectif, d’approuver les comptes annuels, de modifier les statuts, de
dissoudre l’association et d’exercer tous autres pouvoirs dérivant de
la loi sur les a.s.b.l., ou qui lui sont conférés par les présents statuts.
Il est tenu au moins une assemblée générale ordinaire par an. Les
assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire, lorsqu’un cinquième des membres effectifs le
demande, ou à la demande du président et de deux administrateurs.
Convocation
Art. 9. Les convocations à l’assemblée générale ordinaire sont
adressées par le conseil d’administration à chaque membre effectif,
par lettre missive ou par publication dans le bulletin de la fédération, huit jours francs au moins avant l’assemblée générale. La
convocation contient l’ordre du jour.
Tous les membres adhérents peuvent assister à l’assemblée générale.
L’ordre du jour est établi par le conseil d’administration. Il tiendra
compte des demandes exprimées par les membres effectifs pour
autant qu’elles auront été soumises au conseil d’administration
vingt jours francs au moins avant la date de l’assemblée générale.
Aucune résolution ne peut être votée qui n’ait figuré à l’ordre du
jour de la convocation.
Droit de vote, représentation
Art. 10. Lors de l’assemblée générale, chaque membre effectif
dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple,
sauf dans le cas où la loi ou les statuts en décident autrement. En
cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Tout membre effectif peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif, par mandat écrit. Un membre
effectif ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Un membre effectif, représentant d’un groupe, peut se faire représenter lors d’une assemblée générale par un autre membre de son
groupe, membre adhérent de la FTB, moyennant présentation d’un
mandat écrit de ce membre effectif.
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Modification des statuts

Délégation

Art. 11. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur
la modification des statuts qu’en observant les dispositions de la loi
sur les a.s.b.l.

Art. 16. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion
journalière de l’association avec l’usage de la signature sociale
afférente à cette gestion, à un (ou plusieurs) administrateur(s), choisi
parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs.

Conseil d’administration

Actions judiciaires

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration.
Ce dernier est composé de cinq membres au moins et de quinze
membres au plus (administrateurs). Le conseil d’administration
désigne en son sein un président, et le cas échéant un ou deux viceprésidents, un secrétaire, un trésorier et un commissaire.
Ces administrateurs sont nommés pour une durée maximale de
trois ans par l’assemblée générale, à la majorité simple des voix
présentes ou représentées et sont en tout temps révocables par
l’assemblée générale à la même majorité. Ils sont rééligibles.
Chaque membre effectif ou adhérent peut présenter sa candidature à la fonction d’administrateur. Chaque pays du Benelux a le
droit d’être représenté par au moins un administrateur au sein du
conseil d’administration. Les administrateurs ne contractent aucune
obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat reçu, sans
préjudice de toute sanction que pourrait décider l’assemblée générale en cas de non-respect du mandat. Leur fonction est exercée à
titre gratuit.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins
de ses membres sont présents ou représentés par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut être porteur que d’un
mandat. Les décisions se prennent à la majorité simple des voix
présentes ou représentées. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans un registre des procèsverbaux.

Art. 17. Le président ou à défaut l’administrateur délégué dans
ce but par le conseil d’administration, représente l’association en
justice, tant en qualité de demandeur qu’en qualité de défenseur.
L’association peut se faire représenter par un tiers désigné par le
conseil d’administration.

Délégation auprès de la Fédération Internationale
des Trompes de France
Art. 13. Le conseil d’administration désigne en son sein un
délégué de la Fédération des Trompes du Benelux auprès de la
Fédération Internationale des Trompes de France.
Pouvoirs
Art. 14. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus pour accomplir tous les actes d’administration ou de
disposition qui intéressent l’association.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale. Il a le pouvoir de décider, de sa propre autorité, toutes les
opérations qui rentrent dans l’objet social.
Il peut, notamment, faire et recevoir tous paiements et en exiger
ou en donner quittance, faire ou recevoir tous dépôts, acquérir,
échanger ou aliéner ainsi que prendre ou céder à bail, même pour
plus de neuf ans tous biens meubles ou immeubles; accepter tous
transferts de biens meubles ou immeubles affectés au service de
l’association; accepter et recevoir tous subsides ou subventions
privés ou publics; accepter et recevoir tous legs et donations;
consentir et conclure tous contrats, marchés, entreprises; conclure
tous emprunts avec ou sans garanties; consentir et accepter toutes
subrogations et cautionnements; hypothéquer les immeubles
sociaux; contracter et effectuer tous prêts et avances avec stipulation
de voie parée; renoncer à tous droits obligationnels ou réels ainsi
qu’à toutes garanties réelles ou personnelles; donner main levée
avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou ester
en justice tant en demandant qu’en défendant devant toutes juridictions et exécuter ou faire exécuter tous jugements; transiger;
accepter tout compromis.
C’est aussi le conseil d’administration qui soit par lui-même, soit
par délégation, nomme et révoque tous les agents, employés et
membres du personnel de l’association et fixe leurs attributions et
rémunérations.
Rapports
Art. 15. Les décisions des assemblées générales et du conseil
d’administration sont consignées dans des registres spéciaux
distincts, signés par deux administrateurs ainsi que par les membres
du conseil qui le demandent, et sont conservées au siège de
l’association où tous les membres intéressés pourront en prendre
connaissance mais sans déplacement des registres.

Représentation à l’égard de tiers
Art. 18. Tout acte engageant l’association est signé par le président et un membre du conseil d’administration ou par deux
administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier à l’égard de tiers
d’une décision préalable du conseil d’administration.
En dérogation à cette règle, tout membre du conseil est habilité à
représenter valablement l’association en exécution d’une décision
particulière prise par le conseil d’administration.
Comptes et budget
Art. 19. Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de
l’exercice écoulé est arrêté et le budget du prochain exercice est
dressé. L’un et l’autre sont soumis à l’approbation de l’assemblée
générale ordinaire.
Règlement des comptes
Art. 20. Les comptes de l’association sont réglés via un compte
bancaire ou postal ouvert au nom de l’association et fonctionnant
sous la signature du ou des administrateurs désigné(s) par le conseil
d’administration.
Les frais encourus par les membres de l’association et pour le
compte de celle-ci doivent, avant remboursement et sur présentation de justificatifs, être approuvés par le président ou le ou les
administrateurs désigné(s) à cet effet par le conseil d’administration.
Dissolution
Art. 21. En cas de dissolution de l’association, l’ assemblée générale nommera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leurs pouvoirs et
décidera de la dévolution de l’actif net. Cette dévolution se rapprochera autant que possible de l’objet social de l’association.
L’actif net ne pourra en aucun cas être reparti parmi les membres
de l’association.
Le présent article ne peut être modifié que par l’assemblée générale par vote à l’unanimité des voix.
Perte de la personnalité juridique
Art. 22. Les associés conviennent que, si pour une cause quelconque leur association venait à cesser de jouir de la personnalité
juridique, elle continuerait à subsister comme association de fait
dans les conditions prévues par ces statuts et par la loi sur les a.s.b.l.

Benelux Jachthoorn Federatie,
afgekort : « B.J.F. »
Roberts Jones straat 72
1180 Brussel
Identificatienummer : 4642/76
NIEUWE STATUTEN
WIJZIGING BENAMING
Uittreksel uit het proces-verbaal
van de buitengewone algemene vergadering van 29 oktober 2002
De aanwezige werkende leden hebben met unanimiteit de
volgende statuten aangenomen, deze statuten vervangen en vernietigen alle vorige statuten van de vereniging.
Benaming
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd « Benelux Jachthoorn
Federatie », vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : « B.J.F. »,
v.z.w.
Maatschappelijke zetel
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging bevindt zich
te Roberts Jones straat 72, te 1180 Brussel, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel.

Associations sans but lucratif — 28.02.2003 — Verenigingen zonder winstoogmerk
Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel de traditie van de véneriehoorn te handhaven in België, Nederland en het Groot Hertogdom
Luxemburg, de kwaliteit van de jachthoornblazers en van de
jachthoorngroepen en hun onderlinge relaties te handhaven en te
bevorderen, en hiervoor op nationaal en internationaal plan
ontmoetingen en manifestaties te organiseren, die het prestige van
de jachthoorn bevorderen. Ze mag alle activiteiten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel ontplooien. Zij mag haar
medewerking verlenen aan activiteiten die samen gaan of gelijklopend zijn met haar doel.
Samenstelling : leden
Art. 4. De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden.
Het minimum aantal werkende leden mag niet lager zijn dan zes.
Zijn werkend lid en maken de algemene vergadering uit :
de dienstdoende vertegenwoordiger van iedere groep, de dienstdoende vertegenwoordiger(s) van individuele leden, de dienstdoende voorzitter, de dienstdoende bestuurders.
Zijn toegetreden lid :
de jachthoornblazers, voormalige jachthoornblazers, veneurs of
iedere andere sympathisant, al dan niet lid van een groep, waarvan
de kandidatuur aanvaard is door de raad van bestuur en die in regel
is wat betreft het lidgeld.
Als groen dient beschouwd te worden, iedere groepering van ten
minste zes jachthoornblazers, in regel wat betreft het lidgeld, die
samen jachthoorn blazen, ongeacht de juridische vorm, en die
erkend is in deze hoedanigheid door de raad van bestuur. Iedere
groep kan een vertegenwoordiger aanduiden in de algemene vergadering. Deze vertegenwoordiger wordt werkend lid.
Als individueel lid dient beschouwd te worden, ieder toegetreden
lid dat geen lid is van een groep. Ieder individueel lid kan zijn
kandidatuur als vertegenwoordiger van individuele leden in de
algemene vergadering voordragen. De raad van bestuur kan deze
aanvaarden en er het maximum aantal van vastleggen. Deze vertegenwoordiger wordt dan werkend lid.
Ontslag en uitsluiting
Art. 5. De werkende leden kunnen op ieder ogenblik en zonder
vooropzeg ontslag nemen uit de vereniging, door hun ontslag
schriftelijk aan de raad van bestuur te richten. Het ontslagnemend
werkend lid blijft, behoudens in het geval dat hij/zij hier uitdrukkelijk om verzoekt, in functie tot in zijn/haar vervanging is voorzien.
De uitsluiting van een werkend lid kan enkel uitgesproken
worden door de algemene vergadering met een meerderheid van
twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Over de uitsluiting van een toegetreden lid wordt beslist door de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van gelijkheid der stemmen is
deze van de voorzitter doorslaggevend.
Het werkend of toegetreden lid dat niet in regel is wat betreft het
lidgeld, wordt geacht ontslag te nemen met onmiddellijke inwerkingtreding.
Het ontslagnemend of uitgesloten lid, desgevallend zijn/haar
erfgenamen of rechthebbenden, kunnen geen rechten laten gelden
op de bezittingen van de vereniging.
Autonomie van de groepen en de jachthoornblazers
Art. 6. De jachthoorngroepen en de individuele jachthoornblazers, die lid zijn van de vereniging, bewaren op ieder ogenblik hun
onafhankelijkheid ten opzichte van andere jachthoornblazers of
groepen, die lid zijn van de vereniging. Ze zijn alleen verantwoordelijk voor hun bezittingen, goederen en het beheer ervan. In géén
geval kunnen eventuele schulden van jachthoorngroepen of
jachthoornblazers ten laste gelegd worden van de vereniging. Géén
lid of groep kan de vereniging verbinden, tenzij mits het formeel
akkoord van de raad van bestuur.
Lidgeld
Art. 7. Het werkend of niet werkend lid, al dan niet deel
uitmakend van een groep, betaalt een jaarlijks lidgeld, vastgesteld
door de raad van bestuur. Dit lidgeld kan verschillen, naargelang
het lid al dan niet deel uitmaakt van een groep.
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Het maximum is vastgesteld op honderd euro. De algemene
vergadering kan bij gewone meerderheid der tegenwoordige of
vertegenwoordigde stemmen beslissen dat in het lidgeld, het
lidgeld van de Fédération Internationale des Trompes de France zal
begrepen zijn. In dit geval zal het lidgeld van deze laatste niet
begrepen zijn in het hierboven vastgesteld maximum.
Algemene vergadering
Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit alle
werkende leden : zij heeft de bevoegdheid de bestuurders en
commissarissen te benoemen en af te zetten, te beslissen over de
uitsluiting van een werkend lid, de jaarlijkse rekeningen goed te
keuren, de statuten te wijzigen, de vereniging te ontbinden en iedere
andere bevoegdheid uit te oefenen, voortvloeiend uit de wet op de
v.z.w.’s, of dewelke haar werden toegekend door huidige statuten.
Er wordt minstens één gewone algemene vergadering gehouden
per jaar. De algemene vergaderingen worden samengeroepen door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur moet een buitengewone algemene vergadering oproepen, indien een vijfde van de werkende leden het vraagt,
of op vraag van de voorzitter en twee bestuurders.
Oproeping
Art. 9. De oproepingen voor de algemene vergadering, worden
door de raad van bestuur bij gewoon schrijven en in het bijzonder
door publicatie in het tijdschrift van de Federatie aan ieder werkend
lid gericht, ten minste acht vrije dagen voor de algemene vergadering. De oproeping bevat de dagorde. Alle toegetreden leden mogen
de algemene vergadering bijwonen.
De dagorde wordt opgesteld door de raad van bestuur, dewelke
rekening zal houden met de wensen van de werkende leden, indien
deze ten minste twintig vrije dagen voor de datum van de vergadering voorgelegd werden aan de raad van bestuur. Over een punt
dat niet op de dagorde van de oproeping voorkwam, mag niet
worden gestemd.
Stemrecht, vertegenwoordiging
Art. 10. Op de algemene vergadering heeft werkend lid één
stem. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid,
behalve in het geval de wet of de statuten er anders over beslissen.
In geval van staking der stemmen, is deze van de voorzitter
doorslaggevend. Een werkend lid mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander werkend lid, bij
schriftelijke volmacht. Een werkend lid mag drager zijn van ten
hoogste twee volmachten.
Een werkend lid, dat een groep vertegenwoordigt, mag zich op
een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander
lid van zijn groep, toegetreden lid van de BJF, op voorlegging van
een geschreven volmacht van dit werkend lid.
Statutenwijziging
Art. 11. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging enkel geldig beslissen, mits het respecteren van de beschikkingen van de wet op de v.z.w.’s.
Raad van bestuur
Art. 12. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur,
samengesteld uit minimum vijf maximum vijftien leden (bestuurders). De raad van bestuur duidt in zijn midden één voorzitter en
desgevallend één of twee ondervoorzitters, een secretaris, een
schatbewaarder en een commissaris aan. Deze bestuurders worden
benoemd voor maximum drie jaar door de algemene vergadering,
bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen en kunnen op ieder ogenblik worden afgezet door de
algemene vergadering met dezelfde meerderheid. Ze zijn herkiesbaar.
Ieder werkend of toegetreden lid kan zijn kandidatuur stellen als
bestuurder. Ieder land van de Benelux heeft het recht om vertegenwoordigd te worden in de raad van bestuur door ten minste één
bestuurder. De bestuurders sluiten geen enkele persoonlijke verbintenis af bij het verbinden van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het ontvangen mandaat,
zonder afbreuk te doen aan iedere sanctie die de algemene vergadering zou kunnen opleggen in geval van het niet respecteren van
het mandaat. Hun functie wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter
of van twee van haar leden.
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De raad kan slechts geldig stemmen indien ten minste de helft
van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn door een andere
bestuurder. Iedere bestuurder mag maximum houder zijn van één
volmacht. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen. In geval
van staking der stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen worden bewaard in een register van processenverbaal.
Afvaardiging bij de Fédération Internationale
des Trompes de France
Art. 13. De raad van bestuur duidt in haar midden een vertegenwoordiger van de Benelux Jachthoorn Federatie bij de Fédération
Internationale des Trompes de France aan.
Bevoegdheden
Art. 14. De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte
bevoegdheden om alle daden van beheer of van beschikking te
stellen, welke betrekking hebben op de vereniging.
Hij is bevoegd voor alle daden die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of door huidige
statuten. Hij heeft de bevoegdheid om, op eigen gezag, te beslissen
over alle activiteiten, welke kaderen in het maatschappelijk doel.
Hij kan in het bijzonder alle betalingen verrichten en ontvangen
en er kwijting voor eisen of ontvangen; elke bewaargeving toestaan
of ontvangen; verwerven, ruilen of vervreemden evenals in huur
nemen of geven, zelfs voor meer dan negen jaar, van alle roerende
en onroerende goederen; de overdracht van alle roerende of onroerende goederen ten dienste van de vereniging aanvaarden; alle
subsidies, privaat of publiek, aanvaarden en ontvangen; alle legaten
en schenkingen aanvaarden en ontvangen; alle contracten,
afspraken, aannemingen toestaan en sluiten; alle leningen afsluiten,
met of zonder zekerheden; alle indeplaatsstellingen en borgstellingen toestaan en afsluiten; de maatschappelijke onroerende
goederen hypothekeren; alle leningen en voorschotten overeenkomen en uitvoeren, met beding van dadelijke uitwinning; afstand
doen van alle rechten voortvloeiend uit verbintenissen of uit
zakelijke rechten evenals van alle zakelijke of persoonlijke zekerheden; handlichting geven voor of na betaling van alle bevoorrechte
inschrijvingen of optreden in rechte zowel als eiser dan als
verweerder en voor alle rechtbanken en alle vonnissen uitvoeren of
doen uitvoeren; dadingen en compromissen sluiten.
Het is eveneens de raad van bestuur die, ofwel zelf, ofwel bij
vertegenwoordiging, alle agenten, bedienden en leden van het
personeel van de vereniging benoemt en ontslaat en hun bezoldiging en vergoeding vaststelt.
Verslagen
Art. 15. De beslissingen van de algemene vergaderingen en van
de raad van bestuur worden bewaard in bijzondere, afzonderlijke
registers, ondertekend door twee bestuurders evenals door de leden
van de raad die het vragen, op de zetel van de vereniging, waar alle
belanghebbende leden er kennis van zullen kunnen nemen, doch
zonder verplaatsing van de registers.
Afvaardiging
Art. 16. De raad van bestuur kan het dagelijks beheer van de
vereniging, met gebruik van de maatschappelijke handtekening
horend bij dit beheer, delegeren aan één (of meerdere) bestuurder(s),
gekozen onder zijn leden en waarvan hij de bevoegdheden vastlegt.
Rechtsgeding
Art. 17. De voorzitter, of bij gebreke de daartoe door de raad van
bestuur aangestelde bestuurder, vertegenwoordigt de vereniging in
rechte, zowel in de hoedanigheid van eiser als in de hoedanigheid
van verweerder. De vereniging mag zich laten vertegenwoordigen
door een derde, aangeduid door de raad van bestuur.
Vertegenwoordiging ten opzichte van derden
Art. 18. Alle daden die de vereniging bezwaren worden getekend door de voorzitter en een lid van de raad van bestuur of door
twee bestuurders, dewelke zich ten opzichte van derden niet zullen
moeten verantwoorden door middel van een voorafgaandelijke
beslissing van de raad van bestuur.
In afwijking van deze regel is ieder lid van de raad van bestuur
gemachtigd om de vereniging rechtsgeldig te verbinden in uitvoering van een bepaalde beslissing die door de raad werden genomen.
Rekeningen
Art. 19. Ieder jaar, op 31 december, zullen de rekeningen van het
jaar opgemaakt worden en aan de algemene vergadering voorgelegd worden.

Beheer der rekeningen
Art. 20. De rekeningen van de vereniging worden beheerd door
middel van één of meer bank- of postrekening(en), geopend op
naam van de vereniging, werkend met de handtekening van de
daartoe door de raad van bestuur aangestelde bestuurder(s).
De kosten gemaakt door de leden van en voor rekening van de
vereniging moeten, voor terugbetaling en op voorlegging van de
stavingsstukken, goedgekeurd worden door de voorzitter of door
de bestuurder(s) hiertoe aangesteld door de raad van bestuur.
Ontbinding
Art. 21. In geval van ontbinding van de vereniging zal de
algemene vergadering één of meerdere vereffenaars benoemen, hun
bevoegdheden vastleggen en beslissen over de bestemming van het
beschikbaar vermogen. Deze bestemming zal zo kort mogelijk
liggen bij het maatschappelijk doel van de vereniging.
Het beschikbaar vermogen zal in géén geval mogen worden
verdeeld onder de leden van de vereniging. Huidig artikel kan
enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering bij unanimiteit van stemmen.
Verlies van rechtspersoonlijkheid
Art. 22. De leden komen overeen dat, indien om één of andere
reden, hun vereniging zou ophouden over rechtspersoonlijkheid te
beschikken, deze zal verder bestaan als feitelijke vereniging onder
de voorwaarden voorzien door deze statuten en door de wet op de
v.z.w.’s.

