
MOD 2.2 
 

    In te vullen door de griffie 
 
 

 

 

  
 

 Aantal Bladzijden              Blz(n)  

 O Tarief Oprichting 

 O Tarief Wijziging 

  O Gratis bekendmaking 

    

In hoofdletters inv ullen  

en bij de eerste neerlegging 
 ter griffie v oegen 

 Aanvraagformulier I  tot inschrijving (KBO) en/of tot 
 bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

   

 
  

 Luik A  Identificatie 
   

Niet invullen bij oprichting  1°  Ondernemingsnummer : 0439.056.939  

  2°  Benaming 

    (voluit) : Retrieverclub "Will to please" v.z.w. 

  
  (verkort) : WTP 

   

  
 Evt. letterwoord :       

  3°  Rechtsvorm  : Vereniging zonder Winstoogmerk  

    Andere :       

 
 
4°  Zetel :  Brigandsstraat   

    Nr : 3 Bus :      

 
   Postcode : 8770 Gemeente : I 
ngelmunster 

    Land : België  

   

   Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven 

Bij voorkeur het adres  
van de hoofdvestiging  

in België opgeven 

   Straat :       
   Nr :       Bus :       
   Postcode :        Gemeente :       

   

  
 De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.  
 Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen 

    

. 

   Benaming : Retrieverclub WTP 
   Dienst : secretariaat 
   Naam : Mieke Meyhiu Taal :  Nederlands  

   Straat : Brigandsstraat  
   Nr : 3 Bus :       Ond. Nr. : 0439.056.939 
   Postcode : 8770 Gemeente : Ingelmunster 

   

Enkele tips 
  

-  De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering. 

- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch 
Staatsblad voorbehouden zones. 

-  Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend. 
 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 

Luik A : In alle gevallen in te vullen 
Luik B : Bekend te maken tekst in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

Luik C :  Enkel in te vullen bij oprichting 
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   Luik B  In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 
  na neerlegging van de akte ter griffie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 Ondernemingsnr : 0439.056.939 

 Benaming :  

 (voluit) : Retrieverclub "Will to please" v.z.w. 
 

 (verkort) : WTP 

 Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk 

 Zetel : Guido Gezellestraat 35, 8020 Oostkamp 

Onderwerp akte : Wijzigen statuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN STATUTEN : 

 

Retrieverclub "Will to please"v.z.w.aangesloten bij K.K.U.S.H.onder nr 905 m et maatschappelijke zetel in de 
Brigandsstraat 3 , 8770 Ingelmunster 

In de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 1 april 2016 werden de aangepaste statuten voor de 
retrieverclub "Will to please" vzw goedgekeurd. Deze luiden als  volgt:  

 

I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel 

 

Artikel 1 Rechtsvorm en naam 

 

 

 

 

Griffie  

 

 
Voor-

behouden  
aan het 

Belgisch   

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 

 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenw oordigen 

 Verso : Naam en handtekening. 



MOD 2.2 

De vereniging is  een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder 
winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vereningen zonder 
winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hierna genoemd de VZW-wet) 

De vzw draagt de naam retrieverclub "Will to Please" afgekort tot "W.T.P."vzw. In de hiernavolgende artikelen 
zal zij genoemd worden als "de vereniging". 

 

Artikel 2 Aansluiting Koninklijke Kynologische Unie Sint -Hubertus. 

De vereniging is  aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus afgekort als K.K.U.S.H. De 
vereniging erkent de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908 en aanvaardt tevens de 
reglementen in voege en die welke en het vervolg vast te stel len zijn, en verplicht zich hieraan te gehoorzamen. 

 

artikel 3 Zetel 

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster, Brigandsstraat 3 gelegen in het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk. 

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, 
mag de zetel naar om het even welke plaats in West-Vlaanderen overgebracht worden. 

 

Artikel 4 Duur 

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Artikel 5 Doel en activiteiten 

De vereniging heeft tot doel fokkers van retrieverrashonden en liefhebbers van deze rashonden nader tot 
elkaar te brengen, de hondensport te bevorderen en het fokken van retrieverrashonden in zijn zuiverste vorm aan 
te moedigen. de vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, onder andere door het houden van 
vergaderingen, lezingen, vertonen van documentaire films, inrichten van cursussen op kynologisch gebied, 
steunen en organiseren van tentoonstellingen, het verlenen van elke  voorlichting betreffende aankoop, 
manifestaties, verder door andere wettige middelen die het doel bevorderen, mits niet in strijd te zijn met de 
bepalingen van Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus. 

De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van voorgemelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige 
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de 
opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet -winstgevende 
doelstellingen. 

 

 

 

II. Leden, bijdrage 

 

Artikel 6 Leden-algemeen 

Leden van de vereniging zijn alle personen die in de hoedanigheid van lid opgetreden zijn bij de 
oprichtingsakte of die door de Raad van Bestuur als lid zijn opgenomen. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag 
nooit minder bedragen dan drie. 

Buitenlanders zijn tot de vereniging toegelaten, nochtans moet 3/5 (drie vijfden) van de leden de Bel gische 
nationaliteit bezitten of in België verblijven. 

Als effectieve leden van de vereniging kunnen aangenomen worden zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt 
hebben. 

Zij mogen geen deel uitmaken van verenigingen op kynologisch gebied die niet aanges loten zijn bij de 
K.K.U.S.H. of van buitenlandse verenigingen die niet aangesloten zijn bij het besturende lichaam, erkend door 
K.K.U.S.H. Uitgezonderd de leden aangesloten bij het Britse orgaan "Kennel club" 

 

artikel 7 Leden- specifiek 

De vereniging kent drie soorten leden 

°Toegetreden leden: 

Elk nieuw lid zal vanaf 2005 als toegetreden lid geregistreerd worden. 

Als een lid zich reeds heeft ingezet voor de vereniging en twee opeenvolgende jaren lid is, kan hij/zij een 
aanvraag indienen bij de Raad van Bes tuur om effectief lid te worden. 

De Raad van Bestuur neemt in overleg met elkaar en door meerderheid van stemmen, deze aanvraag al dan 
niet aan. Deze beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden. Toegetreden leden betalen het 
lidgeld en hebben geen stemrecht op een Algemene Ledenvergadering maar hebben wel spreekrecht. De 
toegetreden leden vallen niet onder de wet van 2 mei 2002, maar moeten de rechten en plichten respecteren die 
in deze statuten en in het huishoudelijk reglement eigen zijn aan de vereniging, zijn bepaald. 

 

°Effectieve leden: 

Dat zijn al de leden die als betalend lid op de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2005 
stemgerechtigd waren én die het ingevulde en ondertekend aanvraagformulier terugbezorgden aan de 
penningmeester van de vereniging. Na de goedkeuring van de statuten door de Algemene Ledenvergadering en 
de publicatie in het Belgische Staatsblad worden deze leden als effectief lid geregistreerd De effectieve leden 
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vallen uiteraard wel onder de wet van 2 mei 2002 en respecteren zodoende alle rechten en plichten die deze 
Statuten en het bijhorend huishoudelijk reglement inhouden. Ook toegetreden leden, kunnen na goedkeuring van 
de Raad van Bestuur effectief lid worden 

 

°Ereleden : 

Dit zijn de leden die kunnen voorgedragen worden door minimum 10 effectieve (stemgerechtigde) leden en/of 
door de Raad van Bestuur en aanvaard door de voltallige Raad van Bestuur met meerderheid van stemmen 
binnen het Bestuur. Zij kunnen op dezelfde wijze ontslagen worden als erelid. 

Bij onenigheid van stemmen binnen dat bestuur heeft de stem van de voorzitter de voorkeur bij deze 
beslissing. 

Ereleden betalen geen lidgeld en hebben ook geen stemrecht op een Algemene Ledenvergadering maar 
hebben wel spreekrecht op de Algemene Ledenvergadering. 

 

Concreet : 

Er zijn minstens 3 effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in de VZW-wet. 

De volgende oprichters waren de eerste leden : 

-De heer André Bastien 

-De heer Jacques Declerck 

-Mevrouw Anne Deloof 

-Mevrouw Ginette Doom 

-De heer John Huyghebaert 

-De heer Bernard Lanssens 

-Mevrouw Annie Malengier 

-De heer Jacques Sercu 

-De heer Daniël Tobias  

-Mevrouw Mia Vanacker 

-De heer Boudewijn Van Vlaanderen 

 

Zij werden aangevuld met de leden die zich sinds de oprichting hebben aangesloten en  die voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in de volgende artikels. 

Elk jaar wordt de ledenlijst neergelegd bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank. 

 

 

 

 

Artikel 8 

Om lid van de vereniging te worden moet men zich schriftelijk tot een lid van de Raad van Bestu ur wenden. 
De lijst van de kandidaat-leden wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de Raad van bestuur voor aanvaarding. 
Eventule bezwaren worden onderzocht door de Raad van Bestuur. De beslissing is zonder beroep en moet niet 
gemotiveerd worden.  

 

Artikel 9: bijdrage 

Effectieve leden en toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die door de Raad van bestuur wordt 
vastgelegd en die maximum 125.00 euro zal bedragen. 

 

Artikel 10 : ontslag 

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname, wanbetaling, bewuste handelingen die 
strijdig zijn met de statuten en door uitsluiting. 

Het lidmaatschap van zowel effectieve leden als toegetreden leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het 
lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na 
een schriftelijke aanmaning. Bovengenoemde leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de 
gestelde termijn van aanmaning, worden geacht ontslagnemend te zijn. 

 

Artikel 11: uitsluiting van het lidmmatschap 

De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene vergadering en met meerderheid van twee derden 
van de stemgerechtigde leden uitgesproken worden. De Raad van Bestuur kan een lid dat zich schuldig heeft 
gemaakt aan een zware overtreding van de statuten schorsen tot aan de beslissing van de Algemene 
Ledenvergadering. 

 

Artikel 12 : rechten 

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van 
de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde : tijdens het 
lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, 
enz. 

Strafmaatregelen kunnen door de Raad van Bestuur uitgesproken worden. De Raad van Bestuur en de 
Algemene Ledenvergadering mogen echter geen strafbepalingen uitspreken zonder dat de belanghebbende werd 
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uitgenodigd om zich te verdedigen. Elk lid, door een strafbepaling getroffen, heeft het recht in hoger beroep te 
gaan bij de Kynologische Raad indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. 
aanvraagt. 

Het door een strafbepaling getroffen lid zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden. 

 

 

III De Algemene Ledenvergadering. 

 

artikel 13 : Samenstelling 

De algemene ledenvergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden (stemgerechtigde leden).Deze 
kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. 

Ereleden en toegetreden leden mogen aanwezig zijn op die Algemene verg adering maar hebben enkel 
spreekrecht. 

 

Artikel 14 : Bevoegdheden 

de algemene Ledenvergadering is uitsluitend bevoegd voor : 

-wijzigen statuten 

-benoemen en ontslaan van bestuurders  

-benoemen en afzetten van de commissaris en het bepalen van diens bezoldig ing 

-kwijting geven aan de bestuurders en commissarissen 

-goedkeuren van de begroting en de rekeningen 

-ontbinden van de vereniging 

-uitsluiten van een lid 

-omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk 

 

Artikel 15 : vergaderingen 

De Algemene Ledenvergadering wordt bijeen geroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het 
belang van de vereniging dit vereist en tenminste één maal per jaar in de loop van de maand februari op plaats 
en tijdstip bepaald in de uitnodiging. 

De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Ledenvergadering naar 
alle leden verstuurd via het clubblad, per gewone post of per E-mail. 

De oproep bevat de agendapunten. Er kan niet buiten de agenda vergaderd worden, tenzij met de unanieme 
uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Bestuur. 

 

 

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering kunnen worden 
samengeroepen op verzoek van minstens 1/5 van de effectieve leden. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen  
voorafgaand aan de datum van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering naar alle effectieve leden verstuurd.  

 

Artikel 16 : quorum en stemming 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (helft plus één) van de aanwezige stemgerechtigde 
leden. alle effectieve leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. 

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 
2/3 van de aanwezige effectieve leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van effectieve leden 
aanwezig is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het 
aantal aanwezige effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste 
vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 
2/3 van de stemmen van de aanwezige effectieve leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op 
het doel of de doeleinden vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemm en van de aanwezig effectieve leden. 

 

Artikel 17 : inzagerecht 

De besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke 
zetel van de vereniging. Zij zijn voor effectieve leden ter inzage beschikbaar en de effectieve leden kunnen op 
aanvraag een afschrift ontvangen. 

Elk lid verbindt er zich toe alle vertrouwelijke informatie waarvan hij/zij kennis krijgt ook vertrouwelijk te 
behandelen en niet mee te delen, tenzij in uitvoering van een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk 
is om zijn raadslieden, voor zover die zelf door een beroepsgeheim of contractueel confidential iteitsplicht 
gebonden zijn, in staat te stellen hem deskundig te adviseren.  

 

 

IV De Raad van Bestuur 

 

Artikel 18 : Samenstelling 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste vijf personen en maximum 7 
personen, effectief lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Ledenvergadering. Binnen de Raad 
van Bestuur dienen alle commissies vertegenwoordigt te zijn, door minimum één lid per commissie. Een 
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bestuurslid kan maar tegenwoordiger zijn voor één vooraf bepaalde commissie. Het aantal bestuurders moet in 
elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. De Raad van Bes tuur 
kiest onder zijn Bestuursleden een voorzitter , een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, 
postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. 

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging wat dat 
bestuur aangaat, opdragen aan de afgevaardigd bestuurder gekozen onder zijn leden en waarvan de raad van 
Bestuur de machten vaststelt. Deze afgevaardigde bestuurder kan tevens bijzondere en beperkte volmachten 
krijgen van de Raad van Bestuur om bepaalde rechtshandelingen te stellen. 

 

Artikel 19 : voorwaarden 

De kanidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur schriftelijk te stellen uiterlijk 14 dagen voor de gewone of 
buitengewone Algemene Ledenvergadering en dit dient te worden gesteund door 1/10 e (één tiende) van de 
effectieve leden. 

Om tot bestuurder te kunnen verkozen worden moet men voldoen aan volgende voorwaarden : 

-Effectief of stemgerechtigd lid zijn van de vereniging.  

-geen fokker of familielid in eerste graad zijn, in de naam van definitie toegewezen volgens het huishoudelijk 
reglement. Bij wijze van uitzondering en indien de omstandigheden (beschreven in het huishoudelijk reglement)  
dit vereisen, kan het bestuur (bij goedkeuring door minimum drie vierde van de bestuursleden) overgaan tot de 
toelating tot het bestuur van 1 fokker of familielid ervan in eerste graad, op voorwaarde dat deze  lid is van één 
van de commissies van de club "Will to Please".  

-Geen eigenaar van het pand en/of de terreinen waar de club gevestigd is of familielid ervan in eerste graad 
zijn. 

-geen zelfstandig uitbater voor eigen rekening van de gelegenheidskantine of familielid in eerste graad zijn. 

-minimum 18 jaar zijn. 

 

Artikel 20 : benoeming, ontslag 

De bestuurders worden benoemd door een Algemene Ledenvergadering. Om de twee jaar vervalt het 
mandaat van 2 bestuurders. De uittredende bes tuurders zijn herverkiesbaar. Hun functies worden bij 
huishoudelijk regelment bepaald. 

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving (via 
aangetekend schrijven of e-mail) aan de Raad van Bestuur. 

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 
zijn vervanging voorzien. Ondertussen kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk 
de vrijgekomen functie waarneemt. 

Artikel 21 : vergaderingen, beraadslaging, beslissing 

De raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bes tuurders aanwezig is. Bij 
staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel dan wordt de stem van 
de voorzitter beslissend. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn 
van de effectieve leden van de vereniging. 

 

Artikel 22 : bevoegdheden 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer 
en bestuur, die de vereniging aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.  

Al wat door de wet en onderhevige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de Algemene 
Ledenvergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. 

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet 
bestuurders, die alleen of gezamelijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, 
bezoldiging en bevoegdheid. 

 

Artikel 23 : vertegenwoordiging 

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden en in rechte als eiser of als 
verweerder. 

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de 
meerderheid van zijn effectieve leden, zal de vereniging tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden 
zijn door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur afzonderlijk optredend hetzij door twee bestuurders 
gezamelijk optredend. 

Binnen het dagelijks bestuur kan de vereniging bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe 
aangestelde(n), die alleen of gezamelijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. 

 

Artikel 24 : bekendmakingsvereisten 

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openba ar gemaakt door 
neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan 
bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of 
de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamelijk, dan wel als 
college verbinden. 
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Luik B - Vervolg Voor-
behouden 

aan het 

Belgisch 
Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 

 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenw oordigen 

 Verso : Naam en handtekening 

 

V. Begroting en rekeningen 

 

Artikel 25 : 

Ieder jaar op 31 december wordt de jaarrekening van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting vo or 
het volgend jaar opgemaakt. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan 
de Algemene Ledenvergadering. 

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 17 VZW-wet en daarop toepasselijke 
uitvoeringsbesluiten. 

De jaarrekening wordt neergelegd en in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel. 

Het boekjaar van de vereniging gaat in op 1 januari en eindig op 31 december De boekhouding wordt bewaard 
op het adres van de penningmeester of op een andere plaats aangeduid door de Raad van Bestuur 

 

 

VI. Commissies 

 

Artikel 26 

Teneinde zoveel mogelijk leden te betrekken bij de werking van de vereniging kunnen een aantal commissies 
ingericht worden voor specifieke activiteiten. Hun oprichting, samenstelling en bevoegdheid worden geregeld bij 
huishoudelijk reglement. 

 

 

VII. Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 27 

De vereniging stelt een huishoudelijk reglement op. Dit huidhoudelijk reglement regelt alle zaken niet 
opgenomen in de statuten en waarvan wettelijk niet verplicht is deze op te nemen in de statuten. 

 

 

VIII. Ontbinding en vereffening 

 

Artikel 28 

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Ledenvergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de 
opdracht omschrijft. 

In geval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Ledenvergadering over de bestemming van het 
vermogen van de vereniging dat zal worden toegekend aan een andere verenig ing zonder winstoogmerk met een 
gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België. 

Alle beslissingen betreffende de ontbinding , de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden 
neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. 

 

 

Deze 28 artikels aangepast aan de nieuwe VZW-wet vormen de vernieuwde Statuten van de Retrieverclub 
"Will to Please"vzw. 

 

 

 

 

 

 

Op keerzijde getekend door De heer Etienne Wallaert, voorzitter "Will to please" vzw 



MOD 2.2 
 

   Vermeldingen voor de griffie 
   

 
 

 

 

 Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van 

 Ondernemingsnummer : 

         Op 

 
    Zegel van de rechtbank   Visum van de griffier 

 

 

  

Luik C Bijkomende gegevens in te vullen  

 bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 

 
  

 
 1° Datum oprichtingsakte :        

 
 2° Verstrijken van de duur (enkel v oor v erenigingen en stichtingen met beperkte duur) :       

  3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) 

(*) Voor alle  
natuurlijke personen  

het Rijksregisternummer, 

Bis-registernummer voor 
niet-verblijfhouders  

of ondernemingsnummer 
voor rechtspersonen 

 
 

(**) Voor de OFP, de 
uitvoering van het algemeen 

beleid van het organisme 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 
                     

                  

                  

                  

                  

 4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 
                     

                  

                  

                  

                  

  5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :       

   
 

 Ondergetekende,       handelend als - maak uw keuze -  verklaart dat deze opgaaf volledig 
en naar waarheid is opgemaakt. 

   
   Gedaan te      , op       

           (Handtekening) 

   
 

Federale Overheidsdienst 

Justitie 
 


