
 

 
1. Stichters, naam, zetel, doel, duur. 

 
Art. 01. De vzw werd opgericht door de volgende personen. 
 
** Om de wet op de privacy niet te schaden zijn de namen en adressen verwijderd uit deze statuten ** 
 
Art. 02. De vereniging draagt de naam : Hondenclub « De Rakkers », bij afkorting H.D.R. De vereniging 
werd in 1996 opgericht als vereniging in feite en door de invoering van onderhavige statuten op de 
algemene vergadering van 4 januari 2004 omgevormd tot “Vereniging zonder Winstoogmerk”. Deze 
vereniging zonder winstoogmerk neemt tradities en patrimonium volledig over van de vroegere vereniging 
in feite die hiermede als ontbonden wordt beschouwd.  
 
Art. 03. De maatschappelijke zetel van “H.D.R.” bevindt zich in het arrondissement Tongeren en is  
gevestigd op volgend adres: De zetel kan enkel worden verplaatst door een beslissing van de algemene 
vergadering. Bij gerechtelijke procedures is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd. 
 
Art. 04. De vereniging heeft tot doel de Kynologie bij een breder publiek bekend te maken en te promoten. 
Meer in het bijzonder zal de vereniging zich inlaten met het bevorderen van de hondensport in de ruimste 
zin. De vereniging zal zich onder meer inlaten met het organiseren van begeleide hondenafrichting, doch 
kan ook andere activiteiten plannen zoals het organiseren van wedstrijden, demonstratie’s, 
kampioenschappen en tentoonstellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hun doel ten goede komen. Deze 
opsomming is niet beperkend. 
 
Art. 05. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 

II. Lidmaatschap. 
 
Art. 06. De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. De effectieve leden zijn zij die door 
de algemene vergadering zijn aanvaard en stemrecht hebben. De toegetreden leden zijn de leden die 
aansluiten om te genieten van de activiteiten van de VZW en hebben geen stemrecht. Zowel de effectieve 
als de toegetreden leden moeten in het bezit zijn van een geldige lidkaart. De rechten en plichten van de 
toegetreden leden worden in het huishoudelijk reglement opgenomen. 
 
Art. 07. De Raad van Bestuur moet tenminste uit 3 personen bestaan. Het aantal effectieve leden van de 
algemene vergadering moet steeds hoger zijn dan het aantal bestuurders van de Raad van Bestuur. De 
stichters zijn de eerste effectieve leden. Kandidaat effectieve leden kunnen hun kandidatuur schriftelijk 
kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur mag nooit uit meer dan 5 personen bestaan 
en de algemene vergadering nooit uit meer dan 8 personen. 
 
Art. 08. Aan de leden zal een maximum lidgeld van € 100 per jaar gevraagd worden. Binnen deze marge zal 
het huishoudelijk reglement het bedrag van het jaarlijks lidgeld omschrijven. De Raad Van Bestuur kan 
bestuurders en instructeurs vrijstellen van hun jaarlijkse bijdrage. 
Alle functies in de vereniging zijn op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. 
 
 

III. Algemene vergadering. 
 
Art. 09. De Algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen en moet zeker 2 
punten op de agenda hebben, namelijk goedkeuren van de rekening en goedkeuren van de begroting. Deze 
algemene vergadering zal in de loop van de maand januari plaatsvinden. De algemene vergadering wordt 
bijeengeroepen door een schriftelijke uitnodiging van de Raad van Bestuur. De effectieve leden moeten ten 
laatste veertien dagen voor de algemene vergadering worden uitgenodigd. Deze uitnodiging bevat eveneens 
de agenda.  
De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, 
ondertekend door ten minste één twintigste der effectieve leden, wordt op de agenda gebracht. Dit voorstel 
dient men 7 dagen voor de vergaderdatum aan de Raad van Bestuur te laten kennen. 
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Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld enkel uit effectieve leden. De algemene vergadering is 
wettelijk bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het wijzigen van het huishoudelijk  reglement, 
benoemen en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het 
bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de 
commissarissen, benoemen of afzetting van effectieve leden, de goedkeuring van het actieplan voor het 
komende jaar, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de 
omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de 
statuten dat vereisen. De algemene vergadering kan indien dit nodig zou zijn in het belang van de vereniging 
toegetreden leden toelaten tijdens de algemene of buitengewone vergadering. 

• Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten nemen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer 
tenminste twee derde der effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Een wijziging kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.  

• Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de 
vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van 
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 

• Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve of vertegenwoordigde 
leden aanwezig zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend 
op de eerste vergadering worden gehouden. 

Er kunnen enkel besluiten genomen worden over de punten die voorkomen op de agenda. 
 
Art. 11. Alle effectieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht en worden de besluiten 
genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, 
behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem 
van de voorzitter doorslaggevend. De stemming is publiek. Over algemene zaken wordt bij handopsteking 
gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 
Bij onmogelijkheid een algemene vergadering bij te wonen kunnen effectieve leden zich op de vergadering 
laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid mits hiervan schriftelijk mandaat te verlenen aan de 
mandaatverkrijger waarop de vergaderdatum, de identiteit van de mandaatgever en de identiteit van de 
mandaatverkrijger staat vermeld. Niemand kan echter drager zijn van meer dan een mandaat. De besluiten 
van de algemene vergadering kunnen door leden en belanghebbende derden ingezien worden op de zetel van 
de vereniging na een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur. 
 
Art. 12. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer dit vereist is 
voor de belangen van de vereniging. Zij moet eveneens worden belegd wanneer tenminste één vijfde der 
effectieve leden dit schriftelijk verzoekt aan de Raad van Bestuur met vermelding van het motief. In dit 
geval moet zij binnen de vier weken na ontvangst van het verzoek worden bijeengeroepen per gewoon 
schrijven door de Raad van Bestuur. De in de uitnodiging bevatte dagorde dient minstens het door de 
aanvragers ingediende motief als agendapunt te omvatten.Minstens twee derde der verzoekers dient op deze 
buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om het ingediende motief te 
kunnen bespreken 
 
Art. 13. Indien er tijdens een buitengewone vergadering vastgesteld wordt dat het artikel 12 voorziene 
aanwezigheidsquorum van tweederden der “verzoekers” niet is bereikt kunnen de wel aanwezigen effectieve 
leden bij gewone meerderheid beslissen het verzoek definitief af te voeren of, indien gewenst een nieuwe 
buitengewone vergadering bijeen te roepen met dezelfde agendapunten zonder echter een bepaalde 
aanwezigheid te vereisen. In dit laatste geval dient de procedure beschreven in artikel 9 opnieuw uitgevoerd 
te worden. 
 

IV. De Raad van Bestuur. 
 
Art. 14. De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste drie en max. uit 5 leden, Naargelang van de noodzaak 
kan de algemene vergadering de Raad van Bestuur uitbreiden. Het mandaat der bestuurders is drie jaar. De 
eerste bestuurders gesproten uit de oprichters worden echter benoemd voor een mandaat van zes jaar. 
Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. De bevoegdheden door de Raad van Bestuur worden uitgeoefend 
als college. 



 

 
Art. 15. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, behalve deze door de Wet en deze 
door statuten toegewezen aan de algemene vergadering. Hij leidt de zaken van de vereniging. Hij is 
eveneens bevoegd tot uitsluiting van toegetreden leden. 
 
Art. 16. De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer minstens de helft plus één van de bestuurders 
aanwezig is. Zij wordt bijeengeroepen door twee bestuurders. De Raad van Bestuur vergadert minstens 
eenmaal per trimester. 
 

V. Uitsluiting of ontslag van bestuurders en effectieve leden. 
 
Art.17. De benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders kan enkel door de algemene 
vergadering. Indien men zelf zijn ontslag indient moet men dit schriftelijk bevestigen aan de Raad van 
Bestuur. 
De algemene vergadering kan bestuurders en effectieve leden die door hun gedrag of handelswijze de 
belangen van de vereniging schaden uitsluiten. De straffen die kunnen uitgesproken worden zijn, de 
verwittiging, de ontzegging van bepaalde voorrechten (vb. stemrecht), de schorsing voor een bepaalde duur 
of de definitieve uitsluiting.Het uitsluiten van bestuurders en effectieve leden kan slechts door de algemene 
of buitengewone vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Een effectief lid of bestuurder die ontslag neemt 
of wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet 
terugvorderen. 
  

VI. Rekeningen en begrotingen. 
 
Art. 18. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf 
de oprichting tot 31 december. De rekeningen en begrotingen zullen door de Raad van Bestuur aan de 
algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 

 VII. Ontbinding en vereffening. 
 
Art. 19. De bestemming van het netto-vermogen van het maatschappelijk bezit zal bij ontbinding plaats 
vinden ten voordele van een vereniging die gelijkaardige doeleinden nastreeft. 
 
Art. 20. Het huishoudelijke reglement zal door de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering. 
 
Art. 21. Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de Wet van 2 mei 2002 toepasselijk. 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen. 
 
** Om de wet op de privacy niet te schaden zijn de namen en adressen verwijderd uit deze statuten ** 
 
De volmachten zijn als volgt; 
Alle 4 de leden van de Raad van Bestuur hebben de volmacht om bankverrichtingen uit te voeren. 
Zij mogen afzonderlijk handelen indien zij in het bezit zijn van de nodige handtekeningen. 

a) voor alle transacties beneden de 500 Eur moet er door 2 bestuurders worden getekend. 
b) voor alle transacties boven de 500 Eur moet er door 3 bestuurders worden getekend. 

Eveneens zijn de Bestuurders bevoegd voor het ontvangen van aangetekende zendingen. 
Zij oefenen hun taak uit als college. 
 
 
 
Gedaan te Maasmechelen op 4 januari 2004 
 
 


