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Eigen Kracht Centrale vzw 

Gelbergenstraat 48 

3471 Hoeleden 

0882.864.801 – RPR Leuven 

 

 

Gecoördineerde statuten 

Bijgewerkt tot de Algemene Vergadering van 24/11/2021 

 

TITEL I. DE VERENIGING 

 

Artikel 1.  Rechtsvorm.  

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft als naam: Eigen Kracht 

Centrale, afgekort EK©. 

 

Artikel 2.  Zetel en domeinidentificatie 

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 3471 Hoeleden, Gelbergenstraat 48, 

gelegen in het gerechtelijke arrondissement Leuven, Vlaams Gewest en ze heeft als do-

meinadres ’eigenkrachtcentrale.be’. 

 

Artikel 3.  Belangeloos doel en voorwerp van de activiteiten van de VZW 

Art. 3 § 1. EK© vzw stelt zich als burgerinitiatief tot doel om in de maatschappij en in al 

haar geledingen meer samenredzaamheid bij en onder burgers mogelijk te maken en 

om individuen en organisaties hierrond te inspireren en te motiveren.  

Deze doelstelling is gebaseerd op de uitgangspunten: 

- dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levenspad en dat van hun samen-

leven met anderen; 

- dat zij daar deskundig in zijn en 

- dat ze dat maximaal moeten kunnen blijven waarmaken. 

De oorspronkelijke praktijk van ’family group conferencing’ in Nieuw-Zeeland en de vele 

diverse vormen van herstelgericht handelen die daar internationaal zijn uit gegroeid, 

hebben het belang en de kracht hiervan voor een samenleving aangetoond.  

Vanuit die uitgangspunten stelt EK© vzw het internationaal ontwikkelde besluitvor-

mingsmodel van de Eigen Kracht conferentie (EKc) belangeloos ter beschikking van bur-

gers en hun persoonlijk netwerk.   

Ze organiseert ook krachtgerichte en netwerkversterkende activiteiten die samenred-

zaamheid promoten en concreet maken voor zowel burgers, professionele welzijnswer-

kers als beleidsverantwoordelijken. 

Art. 3 § 2. Tot de concrete activiteiten waarmee de VZW haar doel wil verwezenlijken be-

horen onder meer:  

1. activiteiten verbonden aan ondersteuning van EK©-trajecten, zoals 

- het werven, opleiden en coachen van vrijwilligers tot  EK©-coördinator; 
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- het opzetten van onderlinge intervisie- en ontmoetingskansen voor EK©-coör-

dinatoren; 

- het bewaken van de  kwaliteit van de Eigen Kracht-conferenties. 

2. activiteiten gericht naar het professionele welzijnswerk, zoals 

- het stimuleren van de bekendheid met EKc’s en een bredere inzet ervan bij 

overheden én welzijnsorganisaties, bij beleidsvoerders én veldwerkers;  

- het begeleiden van innovatie binnen dit werkveld bij professionals;  

- het scheppen van kansen voor regionale en landelijke implementatie; 

- het samenwerken met instellingen, organisaties, bewegingen en overheden 

die rond dezelfde thema’s als EK© werkzaam zijn. 

3. activiteiten gericht op het implementeren en breed toepassen van de krachtge-

richt en netwerkversterkende visie van EK©, zoals 

- het aanmoedigen en ondersteunen van burgers om een actieve rol te spelen 

in de maatschappij en in het bijzonder in onze werking;  

- het initiëren van onderzoek en het verzamelen van relevante data voor ana-

lyse van de effectiviteit en efficiëntie van het EK©-besluitvormingsmodel; 

- het opzetten van workshops, infomomenten, en communicatiecampagnes 

om te sensibiliseren  rond verbondenheid en het belang van persoonlijke net-

werken; 

- het verspreiden van kennis en ervaring uit de eigen praktijk, onder meer door 

publicaties, voordrachten, groepsdiscussies, media-initiatieven, netwer-

king, … ; 

- het aanwezig zijn en gericht lobbywerk verrichten op de verschillende beleids-

niveaus bij overheden en samenwerkingsverbanden; 

- het volgen van de ontwikkelingen, regionaal, nationaal en internationaal op 

het vlak van ‘family group conferencing’ en ‘restorative practices’, mede door 

actieve deelname aan congressen, symposia en andere expertise- en erva-

ringsuitwisselingen. 

4. activiteiten gericht op een gezonde continuïteit en verdere ontwikkeling van de 

VZW, zoals 

- het versterken van de samenwerking tussen EK©-vrijwilligers, tussen vrijwil-

ligers en de VZW en haar kernteam; 

- oog hebben voor en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van de visie en 

aanpak rond samenredzaamheid en vermaatschappelijking van de zorg; 

- het verwerven van werkingsmiddelen allerhande. 

De VZW kan ook andere activiteiten ontplooien voor zover die rechtstreeks of onrecht-

streeks bijdragen tot het verwezenlijken van het belangeloos doel van de vereniging en 

ze geen nijverheids- of handelsactiviteiten beogen. 

Art.  3 § 3. De vereniging heeft een pluralistisch karakter.  
Art.  3 § 4. De vereniging kan roerende of onroerende goederen in eigendom of andere 

zakelijke rechten verwerven of bezitten, en daartoe alle rechtshandelingen stellen, voor 

zover ze deze goederen gebruikt, beheert of inzet voor activiteiten waarmee ze haar 

doelstellingen verwezenlijkt.  
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Artikel 4. Duur van de vereniging  

De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 

 

TITEL II.  HET  LIDMAATSCHAP 

Artikel 5. De lidmaatschapsvereisten  

Art.  5 § 1. Het lidmaatschap is beperkt tot natuurlijke personen. Het aantal leden is on-

beperkt maar moet ten minste vijf bedragen. 

Art.  5 § 2. Voor het lidmaatschap is vereist dat men zich akkoord verklaart met het be-

langeloos doel van de vereniging en met haar pluralistisch karakter. 

Art.  5 § 3. Nieuwe leden worden aanvaard door de raad van bestuur.  

Art.  5 § 4. De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Bij het eindigen van hun lidmaat-

schap kunnen de leden op de goederen van de vereniging geen rechten laten gelden. 

 

Artikel 6.  Rechten en plichten 

Elk lid heeft stemrecht.  

Leden hebben daarnaast alle rechten en plichten die in het WVV en in deze statuten 

worden beschreven.  

 

Artikel 7.  Duur en einde van het lidmaatschap  

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt op vraag van het lid door uittre-

ding, op voorstel van het bestuur door uitsluiting, of door overlijden. 

Uittreding op vraag geschiedt door een gewone ontslagbrief of een e-mail geadresseerd 

aan de voorzitter van het bestuursorgaan. 

Uitsluiting kan op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens een 

vijfde van alle leden, uitgesproken worden bij bijzonder besluit van een algemene verga-

dering waarop minstens twee derde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 

en waarbij voor de beslissing twee derde van de stemmen van de aanwezige en van de 

leden die zij vertegenwoordigen is vereist.  

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden nooit meegerekend voor het bepalen van 

de vereiste meerderheid van stemmen. 

 

Artikel 8.  Persoonlijke aansprakelijkheid  

Leden zijn in hun hoedanigheid van lid niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbinte-

nissen van de VZW.  

 

TITEL III.  DE  ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 9.  Exclusieve bevoegdheid 

Art. 9 § 1. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is 

alleen een algemene vergadering bevoegd voor:  

1.  een statutenwijziging; 

2.  de benoeming en afzetting van bestuurders (en de bepaling van hun bezoldi-

ging ingeval die wordt toegekend); 
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3.  de benoeming en afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezol-

diging; 

4.  de kwijting aan bestuurders en commissaris, alsook, in voorkomend geval, het 

instellen van verenigingsvordering tegen bestuurders en commissarissen; 

5.  de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 

6.  de ontbinding van de vereniging; 

7.  de uitsluiting van een lid; 

8.  de omzetting van de VZW in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap er-

kend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap soci-

ale onderneming; 

9.  de inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 

10. alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dat vereisen. 

Art.  9 § 2. Deze statuten kennen aan de algemene vergadering ook de exclusieve be-

voegdheid toe tot goedkeuring van de beleidsnota met werkingsverslag van het bestuur 

over het voorbije jaar, en het beleidsplan van het bestuur voor het huidige jaar. 

 

Artikel 10. De jaarlijks verplichte gewone algemene vergadering  

In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone 

algemene vergadering gehouden voor:  

1. de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar;  

2. de goedkeuring van de begrotingen voor het volgend jaar; 

3. de goedkeuring van een beleidsnota met werkingsverslag van het bestuur 

over het voorbije jaar; 

4. de goedkeuring van een beleidsplan voor het huidige jaar; 

5. de kwijting aan de bestuurders. 

 

Artikel 11. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen 

Art. 11 § 1. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief 

van de Raad van Bestuur of op verzoek van ten minste een vijfde van de leden van de 

vereniging. 

Art. 11 § 2. Voor algemene vergaderingen over onderstaande materies gelden de speci-

fieke bepalingen van de erna vermelde artikelen van het WVV:   

1. een buitengewone algemene vergadering tot statutenwijziging : art.9:21 

WVV; 

2. een buitengewone algemene vergadering tot wijziging van het belange-

loos doel van de vzw : art.9:21 WVV; 

3. een buitengewone algemene vergadering tot wijziging in de statuten van 

het voorwerp van de vzw: art.9:21 WVV; 

4. de uitsluiting van een lid : art.9:23 WVV en art.7 van deze statuten; 

5. de vrijwillige ontbinding van de vzw: art. 2:110 WVV.  

 

Artikel 12.  De oproep tot vergaderen 
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Elk lid wordt opgeroepen tot de vergadering. De oproeping gebeurt naar keuze van het 

bestuur per e-mail of per gewone post, op het adres dat het lid het laatst heeft opgege-

ven aan het bestuur.  

De oproeping kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de voorzitter 

van de raad van bestuur of van twee bestuurders. 

Elke oproeping vermeldt dag, uur, en de plaats van de vergadering alsook de agenda, en 

de documenten of de elektronisch raadpleegbare link ernaar, nodig om over de agenda-

punten te kunnen beraadslagen of beslissen.  

 

Artikel 13. Het verloop van de vergadering en van de beraadslaging 

Art. 13 § 1. Behalve wanneer het WVV of in toepassing ervan, deze statuten, bepaalde 

algemene vergaderingen specifiek anders regelen geldt voor een algemene vergadering 

van de vereniging het volgende:  

1. De oproeping tot vergadering gebeurt ten minste vijftien dagen op voorhand. Het 

bestuur heeft hierbij de keuze tussen oproeping per brief of per e-mail. 

2. Elk punt dat door minstens een twintigste van de leden minstens tien dagen voor 

de vergadering aangebracht wordt, wordt eveneens op de agenda geplaatst. 

3. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of 

bij zijn afwezigheid door de oudste der aanwezige bestuurders.  

4. De vergadering kan maar rechtsgeldig beslissen wanneer ten minste de helft plus 

één der leden aanwezig of er vertegenwoordigd is. 

5. Een vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden 

die uitdrukkelijk op de agenda staan. 

6. Elke beslissing vereist een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen van de aanwezige leden en eventueel van de leden die zij vertegen-

woordigen. Onthoudingen worden niet meegeteld.  

7. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 

8. De stemming is geheim indien minstens de helft der leden, aanwezig of vertegen-

woordigd, hierom verzoekt. De stemming over een beslissing tot benoeming of 

afzetting van een individueel bestuurder of tot uitsluiting van een individueel lid 

is altijd geheim.  

9. Besluiten van de vergadering worden opgenomen in een verslag, ondertekend 

door de voorzitter of door twee bestuurders. Het wordt uiterlijk binnen de drie 

maanden na de datum van die vergadering aan alle leden bezorgd op het adres 

dat het lid het laatst heeft opgegeven aan het bestuur. Het bestuur kan kiezen 

tussen verzending per gewone post of per e-mail. 

Art. 13 § 2. In omstandigheden die de wet bepaalt en volgens de nadere modaliteiten 

die ze daartoe dan voorziet, kunnen zowel algemene vergaderingen als beraadslagingen 

en stemmingen ook gedeeltelijk of geheel digitaal of schriftelijk worden georganiseerd 

door het bestuursorgaan. 
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TITEL IV.  BESTUUR 

Artikel 14.  Samenstelling en benoeming van het bestuursorgaan 

Art. 14 § 1. De raad van bestuur is het collegiaal bestuursorgaan van de vereniging.  

Art. 14 § 2. De raad van bestuur bestaat uit minstens drie bestuurders benoemd door 

de algemene vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de 

aanwezige en vertegenwoordigde leden, en voor zover ten minste de helft plus één der 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging. 

Art. 14 § 3. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Art. 14 § 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Dat man-

daat is hernieuwbaar. Het kan op elk moment door een algemene vergadering worden 

beëindigd.  

Art. 14 § 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn 

mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-

opteren. 

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde be-

stuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat 

van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek 

aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de 

algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de sa-

menstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

Art. 14 § 6. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter aan en eventueel ook 

een secretaris en een schatbewaarder. Een bestuurder kan niet meer dan twee functies 

cumuleren. De voorzitter kan nooit schatbewaarder zijn.  

Art. 14 § 7. Wanneer door omstandigheden het aantal bestuurders minder dan drie 

wordt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslagge-

vende stem toekent, haar uitwerking. 

 

Artikel 15.  Bevoegdheid van het bestuursorgaan 

Art. 15 § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissin-

gen te nemen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp en het 

belangeloos doel van de vereniging, met uitzondering van die beslissingen waarvoor een 

algemene vergadering exclusief bevoegd is volgens het WVV of volgens deze statuten.  

In die context  

- treedt de raad van bestuur in alle rechtsgedingen op als eiser of verweerder voor 

de vereniging en beslist hij over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen 

wanneer dit in het belang is van de vereniging; 

- bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt hij als college op een geldige wijze de 

vereniging in alle handelingen in en buiten rechte;  

- benoemt en ontslaat hij de leden van het personeel en bepaalt hij hun statuut; 

- kan hij , wanneer dit nodig is, beslissen om een in tijd beperkt kaskrediet aan te 

gaan, tegen voorwaarden die op dat ogenblik voor dergelijk krediet gebruikelijk 

en redelijk zijn.  
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Art. 15 § 2. Bestuurders kunnen niet zonder toestemming van een algemene vergade-

ring beslissingen nemen of handelingen stellen die verband houden met de aan- of ver-

koop van onroerende goederen van de vereniging, en met de vestiging van een hypo-

theek of van andere zakelijke rechten inclusief gebruiksrechten op deze goederen.  

Art.  15 § 3. Om de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden tegenover derden, 

zijn nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders.  

Eventuele beperkingen in deze vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn niet aan derden 

tegenstelbaar, ook al zijn ze openbaar gemaakt.  

Art. 15 § 4. De raad van bestuur kan een persoon aanstellen als gevolmachtigde van de 

VZW om binnen de perken van een bijzondere en beperkte volmacht voor bepaalde of 

een reeks bepaalde rechtshandelingen de VZW te verbinden. De grenzen van dergelijk 

mandaat zijn tegenstelbaar aan derden, overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. Dit 

mandaat is op elk ogenblik herroepbaar. 

Art. 15 § 5.  

1. Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordi-

ging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door raad van bestuur worden opgedra-

gen aan twee bestuurders, aan één afgevaardigd bestuurder, of aan een derde per-

soon niet-bestuurder. Deze persoon draagt de titel van directeur dagelijks bestuur. 

2. De raad van bestuur staat in voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.  

3. Overeenkomstig het bepaalde in het WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur 

gerekend, zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dage-

lijkse behoeften van de vzw als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, 

ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van be-

stuur niet rechtvaardigen. 

4. De bevoegdheid van dagelijks bestuur omvat:  

- de bevoegdheid tot handelen en beslissen op intern vlak;  

- de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur;  

- de ermee verbonden maatschappelijke handtekening.  

5. De directeur meldt het onmiddellijk in de vergadering van de raad van bestuur of an-

ders aan de voorzitter van deze raad, als hij meent dat  

- door hem te stellen noodzakelijke handelingen of gedragingen verder gaan 

dan het dag aan dag verzekeren van de normale gang van zaken van de ver-

eniging; 

- een beslissing van de raad van bestuur of de medehandtekening ervan door 

een  bestuurslid beter zijn omwille van het juridisch belang voor de vereniging 

of omwille van zijn verantwoordelijkheid voor de financiële impact op de ver-

eniging;  

- hij in het belang van de VZW of haar werking onverwijld heeft moeten beslis-

sen of handelen omwille van het spoedeisend karakter van een situatie.  

6. De persoon belast met het dagelijks bestuur is niet in zijn hoedanigheid als persoon 

maar wel als orgaan van de VZW gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van 

de vzw. 
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Art. 15 § 6. De raad van bestuur is desgevallend ook bevoegd voor de opmaak van een 

intern reglement en de aanpassing ervan. Het reglement moet beantwoorden aan wat 

in het WVV is bepaald in verband met inhoud, mededeling, openbaarmaking en eventu-

ele tegenstelbaarheid aan derden.  

 

Artikel 16.  Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen van het bestuursor-

gaan 

Art. 16 § 1. De raad van bestuur vergadert minstens zes keer per jaar. De vergadering 

wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen 

in de oproeping. 

Art. 16 § 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee 

bestuurders. De oproeping gebeurt ten minste drie dagen voor de vergadering. Ze ver-

meldt de dag, het uur, de plaats, en de agenda en bevat in bijlage de documenten of de 

elektronisch raadpleegbare link die nodig zijn om over de agendapunten te kunnen be-

raadslagen of beslissen.   

Naast de bestuurders wordt ook altijd de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opge-

dragen, uitgenodigd voor de vergadering.  

Art.16 § 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de 

helft plus één van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste 

in anciënniteit van de aanwezige bestuurders. 

Art. 16 § 4. Iedere bestuurder beschikt over één stem. 

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder op de vergadering laten vertegen-

woordigen. Eenzelfde bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschik-

ken. 

De bestuurder met een tegenstrijdig belang in de zin van het WVV verwijdert zich uit de 

vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangele-

genheid waarop het belang betrekking heeft.  

Art. 16 § 5. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door 

ten minste de helft plus één van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.  

Art. 16 § 6. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de 

vergadering voorzit, de doorslaggevende stem, tenzij de raad van bestuur minder dan 

drie bestuurders in functie telt of wanneer omwille van een tegenstrijdig belang, het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders voor de stemming herleid is tot 

twee.  

Art. 16 § 7. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat uiterlijk bij het bij-

eenroepen van de volgende vergadering door de voorzitter per brief of als e-mail aan de 

bestuurders verstuurd wordt. 

Art. 16 § 8. Besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenpa-

rig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Schriftelijke besluitvorming vereist in elk ge-

val dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, telefoon en/of videoconferentie en 

dat het verslag bedoeld in §7 ten minste het overzicht geeft van de getroffen besluiten, 

en van hun verantwoording.  
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Art. 16 § 9. In omstandigheden die de wet bepaalt en volgens de nadere modaliteiten 

die ze daartoe voorziet kunnen zowel vergaderingen als beraadslagingen en stemmin-

gen ook geheel of gedeeltelijk digitaal worden georganiseerd. 

 

Artikel 17.  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurders, en van 

de directeur dagelijks bestuur en de jaarlijkse kwijting aan de bestuurders 

Art. 17 § 1. Bestuurders zijn niet als persoon, maar als lid van het collegiaal bestuursor-

gaan van de VZW gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de VZW. 

Art. 17 § 2. Overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten 

is de aansprakelijkheid van de bestuurders tegenover de VZW en tegenover derden be-

perkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. 

Ze zijn daarbij 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. 17 § 3. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor die fouten in hun opdracht van be-

stuur en desgevallend van dagelijks bestuur die hen persoonlijk toerekenbaar zijn.  

Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk, tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan 

de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursor-

gaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, worden opgeno-

men in de notulen. 

Art. 17 § 4. De verantwoordelijkheid van de directeur dagelijks bestuur die geen be-

stuurder is wordt geregeld overeenkomstig de arbeidsovereenkomstenwet, of in de 

dienstverleningsovereenkomst. 

Art. 17 § 5. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering re-

kenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Bij afzonderlijke stem-

ming spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. 

 

TITEL V. DIVERSE BEPALINGEN 

Art. 18. Het boekjaar  

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

Art. 19. Financiering van de vzw 

De financiering van de VZW gebeurt o.m. door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 

schenkingen, en legaten. Daarnaast kan de VZW op elke andere wijze die niet in strijd is 

met de wet fondsen verwerven. 

Elke financiering wordt, naar gelang het geval, in het algemeen bestemd om het belan-

geloos doel van de VZW te ondersteunen, of specifiek bestemd voor activiteiten of pro-

jecten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dat doel. 

 

Art. 20.  Ontbinding en vereffening 

De vereniging kan gerechtelijk of vrijwillig worden ontbonden.  
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Overeenkomstig art.2:110 van het WVV kan een algemene vergadering alleen beslissen 

tot de vrijwillige ontbinding op voorstel van de raad van bestuur, of van minimum één 

vijfde van alle leden.  

De samenroeping en agendering gebeuren overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 

van deze statuten. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het 

quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het be-

langeloos doel, bepaald in art.9:21 van het WVV. 

Na goedkeuring van het voorstel tot ontbinding benoemt de algemene vergadering één 

of meer vereffenaars, waarvan zij de opdracht omschrijft.  

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is 

overeenkomstig het bepaalde in het WVV. 

Na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, wordt het eventueel 

overblijvend actief overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos 

doel als EK©, aangeduid door de algemene vergadering. De raad van bestuur is gelast 

met de uitvoering van deze beslissing.  

 

TITEL VI.  SLOTBEPALING 

Art.  21.  Voor alles wat niet door deze statuten is geregeld, zijn de bepalingen van het 

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de (toekomstige) uitvoerings-

besluiten van toepassing.  

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

 

 

Wilfried Van Damme      Monique De Belder 

Bestuurder - Voorzitter     Bestuurder 


