
1  

KOCO LETTEREN VZW – STATUTEN 

 

KOCO Letteren vzw 

Blijde Inkomststraat 11 

3000 Leuven 

(RPR Leuven) 

Vlaams gewest 

Ondernemingsnummer: 0820.376.213 

kocoletteren@gmail.com 

 
Gesticht op 06/11/2009 door 

Karen De Windt, Wingestraat 25, 3211 Binkom, °01/06/1987 te Diest 

Lore Willemse, Clemensstraat 36, 2580 Putte, °27/02/1987 te Bonheiden 

Gerwin De Roy, Bredepleinstraat 8, 3190 Boortmeerbeek, °10/08/1988 te St.-Truiden 

 

 

LEXICON 

 
 

1. KOCO Letteren: Kring Overkoepelend Coördinatie Orgaan Letteren. 

2. KOCO International: Dochterorganisatie van KOCO Letteren die zich specifiek 

bezighoudt met de integratie van de buitenlandse studenten in Leuven. 

3. KOCO Sport: Dochterorganisatie van KOCO Letteren die zich specifiek bezighoudt met 

de coördinatie van de overkoepelende sportevenementen. 

4. Deelnemende studentenkringen: Dit zijn de erkende studentenkringen, verbonden aan de 

faculteit Letteren van de KU Leuven, afdeling Leuven: Alfa vzw, Babylon vzw, Eoos vzw, 

Historia vzw, Mecenas vzw en Musicologica vzw. 

 
HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR 

 
 

Artikel 1 

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder 

als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” genaamd). 
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Art. 1:2. De vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, 

leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde 

activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig 

vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig 

andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in 

strijd met dit verbod is nietig.’ 

 
Artikel 2 

De benaming van de vzw luidt KOCO Letteren. Alle akten, facturen, aankondigingen, 

bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische 

vorm, uitgaande van de vzw moeten de volgende gegevens vermelden: 

de naam van de vzw, de rechtsvorm (voluit of afgekort), de nauwkeurige aanduiding van de 

zetel van de vzw, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de 

afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, het e-

mailadres en de website van de vzw (als die er zijn), en in voorkomend geval, het feit dat de 

rechtspersoon in vereffening is. 

 
Artikel 3 

De zetel van de vzw is gevestigd op Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven, gelegen in het 

Vlaams gewest. 

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats 

binnen het Vlaams gewest en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene 

Vergadering bekrachtigt de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering. 

 
Artikel 4 

De vereniging stelt zich tot doel het coördineren van de kringoverkoepelende activiteiten van 

de erkende studentenkringen verbonden aan de faculteit Letteren van de KU Leuven, afdeling 

Leuven. Dit betekent dat de vereniging enerzijds de werking van de deelnemende 

faculteitskringen, verbonden aan de faculteit Letteren van de KU Leuven, zal bevorderen en 

anderzijds de samenwerking tussen deze kringen mogelijk maakt. KOCO International valt 
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onder KOCO Letteren vzw en wordt door deze laatste gefinancierd. 

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks 

bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met 

inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat 

wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd 

voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. 

 
Artikel 5 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, zij mag steeds ontbonden worden. 

 

 

HOOFDSTUK 2: LEDEN, ONTSLAG, UITBREIDING 

 
 

Artikel 6 

Er zijn minstens 24 vaste leden: Iedere deelnemende studentenkring duidt vier mensen aan. 

Omdat de verkiezingsprocedure per studentenkring gebeurt, vindt er geen aparte verkiezing van 

de Algemene Vergadering bij KOCO Letteren vzw plaats. Die vaste leden worden bij naam 

bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Een afgevaardigde van Fak Letteren vzw wordt 

uitgenodigd als waarnemend lid. 

 
Artikel 7 

Iedereen die een kringkaart bezit van één van de erkende studentenkringen verbonden aan de 

faculteit Letteren van de KU Leuven, afdeling Leuven, is toegetreden lid van de vzw. De 

rechten van een toegetreden lid zijn de volgende: Hij/zij kan van voordelige tarieven genieten 

op activiteiten georganiseerd door KOCO Letteren vzw wanneer dit vermeld wordt op de 

affiche. 

 
De plichten van een toegetreden lid beperken zich tot het niet te kwader trouw schade 

aanbrengen aan werking van en de activiteiten georganiseerd door KOCO Letteren vzw, op 

straffe van uitsluiting via de eigen studentenkring. 

 
Geen enkel vast lid of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de 

activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten 
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op de activa geldt te allen tijde. 

 

 
Artikel 8 

Elk lid kan op elk ogenblik uittreden door een formeel schrijven te richten aan de leden van 

het Dagelijks Bestuur. Het ontslag zal een maand na dit schrijven ingaan. 

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan diens lidmaatschap, 

op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens een vijfde van alle vaste leden, 

worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 

twee derden van alle vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de 

beslissing een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden vereist is. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft 

het recht gehoord te worden. 

 
Artikel 9 

Leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage die niet hoger ligt dan € 12,50. 

 

 

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE VERGADERING 

 
 

Artikel 10 

De Algemene Vergadering is toegankelijk voor alle leden en toegetreden leden van de 

vereniging. Enkel vaste leden, zoals beschreven in artikel 6, hebben een stem. 

Artikel 11 

Behoren tot haar uitsluitende bevoegdheid: 

1. de wijziging van de statuten en het Intern Reglement; 

2. de benoeming en de afzetting van de leden van het bestuursorgaan; 

3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging; 

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening; 

6. de ontbinding van de vereniging; 

7. de uitsluiting van een lid; 

8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; een ivzw, 

een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende 
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coöperatieve vennootschap sociale onderneming 

9. de verkiezing van het Dagelijks Bestuur; 

10. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden. 

11. alsook alle gevallen waarin de statuten of de wet dat vereisen. 

 

 
Artikel 12 

De Algemene Vergaderingen worden door de Voorzitter van het bestuursorgaan, door minstens 

twee leden van het bestuursorgaan of op verzoek van één vijfde van de leden bijeengeroepen. 

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zullen gehouden worden op de plaats die 

vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens vijftien (art. 9:14 WVV) 

dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per 

e-mail en/of per gewone post op het adres van de faculteitskring waarvan het lid 

vertegenwoordiger is. 

 
Artikel 13 

Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd. De Algemene Vergadering kan 

slechts geldig beraadslagen over de punten vermeld op de toegestuurde agenda. Alle zaken 

waarover de Algemene Vergadering een beslissing wenst te nemen, moeten opgenomen worden 

in de agenda. Voorstellen die minstens door één twintigste van de leden ondertekend zijn 

moeten op de agenda gebracht worden. De Algemene Vergadering kan evenwel bij de aanvang 

van de vergadering punten toevoegen aan deze dagorde. Indien deze gewijzigde dagorde met 

een gewone meerderheid goedgekeurd wordt door de Algemene Vergadering, kan er over deze 

punten eveneens geldig beraadslaagd worden. 

 
Artikel 14 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de vereniging of, bij diens 

ontstentenis, door de Ondervoorzitter. De Algemene Vergadering duidt de stemopnemers aan. 

 
Artikel 15 

Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn en deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Ieder 

vast lid heeft één stem. De vaste leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten 
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vertegenwoordigen door een ander vast lid door middel van een volmacht. De vaste leden 

mogen slechts drager zijn van één volmacht. De volmacht kan schriftelijk zolang de 

authenticiteit bewezen kan worden. Een volmacht geldt bij elke beslissing waarvoor stemming 

vereist is. 

 
Artikel 16 

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens twee derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen 

van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of de statuten dit 

anders voorzien. 

 
Artikel 17 

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een 

quorum van twee derde van de vaste leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien op de 

eerste vergadering minder dan twee derde van de vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en 

besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien 

dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht 

aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door twee derde van de stemmen van de 

aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft 

op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid 

van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden. 

 
Artikel 18 

Bij staking van stemmen wordt een tweede stemmingsronde ingelast waarbij enkel de voor- en 

tegenstemmen meetellen en niet de onthoudingen. Hierbij moet een meerderheid van voor- of 

tegenstemmen bereikt worden. Indien geen meerderheid wordt gevonden, is het de taak van de 

stemgerechtigde leden van het bestuursorgaan om een consensus voor te stellen aan de 

Algemene Vergadering. 
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Artikel 19 

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de 

leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het Koninklijk 

Besluit van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Goedgekeurde verslagen kunnen na 

goedkeuring en met motivatie door derden ingekeken worden. 

 
HOOFDSTUK 4: BESTUURSORGAAN 

 
 

Artikel 20 

De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit een lid van elke deelnemende 

kring, aangevuld met het Dagelijks Bestuur en een waarnemend lid uit Fak Letteren vzw . Het 

Dagelijks Bestuur heeft geen stemrecht op het bestuursorgaan. Het aantal bestuurders moet in 

elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Het 

bestuursorgaan vertegenwoordigt de vzw (ook in rechte). 

 
Artikel 21 

De bestuurders worden in hun functie bekrachtigd door de Algemene Vergadering bij een 

gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden voor een termijn van 

één jaar. Hun mandaat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. 

Zij zullen wel nog instaan voor de afsluiting van de reeds lopende zaken. 

 
Artikel 22 

De Algemene Vergadering verkiest een voorzitter, secretaris, penningmeester, internationaal 

verantwoordelijke en sportverantwoordelijke als Dagelijks Bestuur die de taken zullen 

vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in het Intern Reglement. Tenzij de 

Algemene Vergadering met een viervijfdemeerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde 

vaste leden hieromtrent anders beslist, maken die personen na hun verkiezing automatisch deel 

uit van het bestuursorgaan. Ze zijn bij voorkeur tevens toegetreden lid zijn van de vzw. De 

gehanteerde verkiezingsprocedure wordt uitgelegd in het Interne Reglement. 

 
Artikel 23 

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw 
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werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor 

fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover 

de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel 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. 

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de 

beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk. 

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 

aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal 

bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt 

opgenomen in de notulen.  

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit 

uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden 

van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van 

economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen. 

 
Artikel 24 

De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die 

daarover beslist bij vier vijfde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste 

leden. Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ook ontslag nemen door een schriftelijke 

kennisgeving aan de leden van het Dagelijks Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag 

zijn lopende zaken af te handelen tot zijn vervanging is goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering. 

 
Artikel 25 

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het 

kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed na beslissing van 

het bestuursorgaan. 

 
Artikel 26 

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de 

vzw het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee 

bestuurders. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens ontstentenis 
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door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De 
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vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, 

aangewezen in de uitnodiging. 

 
Artikel 27 

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid 

van zijn vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden 

genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde 

vaste leden. Bij staking van stemmen, wordt overgegaan tot een tweede stemmingsronde waarin 

enkel voor- en tegenstemmen tellen en niet de onthoudingen. Hierbij moet een meerderheid van 

voor- of tegenstemmen bereikt worden. Indien geen meerderheid wordt gevonden, is het de taak 

van het Dagelijks Bestuur om een consensus voor te stellen aan het bestuursorgaan. 

 

 
 

Artikel 28 

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, bewaard in een 

notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen 

overeenkomstig de in artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 27 juni 2003 vastgelegde 

modaliteiten. 

 
Artikel 29 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw 

zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig 

schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord 

is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke 

besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- 

of telefoonconferentie. 

 
Artikel 30 

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 

heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting dat tot de bevoegdheid behoort van 

het bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat het 
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bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang van 

vermogensrechtelijke aard, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de 

beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 

 
Artikel 31 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig 

of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van de 

handelingen waarvoor volgens de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. 

Rekening houdend met de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met 

name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. 

Zodanige verdeling van taken kan door derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze 

openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de 

betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of 

meerdere derden, zijnde niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan 

hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het 

bestuursorgaan. Deze niet-bestuurders moeten vast lid zijn van de vzw en worden aangesteld 

na stemming door het bestuursorgaan. 

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering 

beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van 

de vzw, de vestiging van een hypotheek, etc. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet 

worden tegengeworpen door derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving 

ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 

 
Artikel 32 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij 

vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn vaste leden. 

 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan kan met meerderheid van de 

stemmen van alle vaste leden van het bestuursorgaan gedelegeerd worden aan een of meerdere 

leden van het bestuursorgaan voor algemene of specifieke taken. 
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Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden 

van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks 

bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de 

perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden 

overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 

 
Artikel 33 

De benoeming van de vaste leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om 

de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door 

neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en door 

publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in 

ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, 

gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 
Artikel 34 

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen 

van de vzw. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de 

vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig tot het gemeen recht, het bepaalde in 

de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun opdracht. 

 
HOOFDSTUK 5: DAGELIJKS BESTUUR 

 
 

Artikel 35 

Het Dagelijks Bestuur van de vzw op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging van dit 

Dagelijks Bestuur kan door de Algemene Vergadering worden opgedragen aan één of meer 

personen. 

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen 

handelen en dit zowel wat het intern Dagelijks Bestuur als de externe 

vertegenwoordigingsmacht van de vzw voor het Dagelijks Bestuur betreft. 

De personen belast met het Dagelijks Bestuur kunnen niet zonder toestemming van de 
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leden van het bestuursorgaan beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die verband 

houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij 

transacties die boven vijfhonderd euro gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet 

worden tegengeworpen door derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving 

ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het 

gedrang. 

Tot daden van het dagelijks bestuur worden alle handelingen gerekend die dag aan dag 

moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, hetzij 

wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te 

nemen, het optreden van het bestuursorgaan niet vereisen of wenselijk maken. 

De benoeming van de personen belast met het Dagelijks Bestuur en hun ambtsbeëindiging 

wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de 

Rechtbank van Koophandel, en door publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw 

vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk gezamenlijk, dan wel in 

college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden. 

 
HOOFDSTUK 6: FINANCIERING EN BOEKHOUDING 

 
 

Artikel 36 

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, 

schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, 

gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter 

ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op 

elke andere wijze die niet in strijd is met de wet. 

 
Artikel 37 

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. De boekhouding wordt gevoerd 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 VZW-wet en de daarop toepasselijke 

uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening en begroting worden neergelegd in het dossier gehouden 

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening  van  

het  voorafgaande  boekjaar  alsook  een  voorstel  van  begroting  ter 
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goedkeuring voor aan de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe boekjaar. 

 

 
Artikel 38 

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17 § 

5 van de VZW-wet niet overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen. 

Zodra de vzw de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op 

de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een 

commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake. Deze bepaalt 

ook de bezoldiging van de commissaris. 

 
HOOFDSTUK 7: ONTBINDING 

 
 

Artikel 39 

De Buitengewone Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van 

voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door 

minimum een vijfde van alle vaste leden. 

 
Artikel 40 

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid 

vereist voor een doelwijziging zoals bepaald in artikel 17. 

 
Artikel 41 

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 

een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 

 
Artikel 42 

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de Buitengewone Algemene Vergadering over 

de bestemming van het vermogen van de vzw dat moet worden toegekend aan een andere 

vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België. 

 
Artikel 43 
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Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en 

ambtsbeëindiging van de vereffenaar, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van 

het actief worden neergelegd ter griffie en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad. 

 
Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen ('WVV') en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing. 

 
 
 
 

 
Opgemaakt op 15/10/2009 te Leuven 

Gewijzigd op 18/05/2010 te Leuven 

Gewijzigd op 20/05/2013 te Leuven 

Gewijzigd op 22/05/2014 te Leuven 

Laatst gewijzigd op 22/10/2020 te Leuven 


