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Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw 

 

Zetel: Deinse Horsweg 1 – 9031 Drongen 

Gerechtelijk Arrondissement: Gent 

Ondernemingsnummer: 0865752417 

 

NIEUWE STATUTEN EN ZETELWIJZIGING 

 

  

De buitengewone algemene vergadering van 06/12/2017, geldig samengeroepen en 
beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar 
zitting besloten de statuten te wijzigen.  

  

 

HOOFDSTUK I – Oprichting, naam, zetel, opdracht 

 

Art. 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur onder de benaming «Kleine 
Herkauwers Vlaanderen , hierna K. H. V. vzw te noemen. 

 

Art. 2. Het werkterrein omvat het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest. 

De zetel van K. H. V. vzw  wordt verplaatst van Van Thorenburghlaan 20, 9860 
Scheldewindeke naar Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen op 06/12/2017. 

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Gent. 

De Algemene Vergadering kan beslissen om de zetel naar een andere plaats in 
Vlaanderen over te brengen. Deze beslissing kan enkel genomen worden indien voldaan 
is aan de voorwaarde van 2/3e aanwezigheid van de effectieve leden en met akkoord van 
2/3e van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 

 

Art.3. De doelstellingen van K.H.V. vzw omvatten alle aspecten betreffende de fokkerij en 
de  houderij van kleine herkauwers, en onder meer: 

 

1.het instellen en bijhouden van de stamboeken van de verschillende rassen van kleine 
herkauwers, 

2.het instellen van een centrale databank voor kleine herkauwers, 

3.het uitvoeren en controleren van alle praktische handelingen met betrekking tot de 
fokreglementen, 

4.het bewaren van genetisch potentieel door het aanleggen van embryo- en 
spermabanken, 

5.de bundeling van alle beschikbare fokkerijexpertise, 

6.het uitwerken en uitvoeren van fokprogramma’s en andere specifieke programma’s, 

7.het oprichten van zoötechnische-, rassen-, en andere commissies, 

8.de verbetering van het genetische potentieel van de schapen- en geitenrassen, 

9.het organiseren van prestatiecontroles, 

10.het uitwerken en verspreiden van methoden om de rendabiliteit van de schapen- en 
geitenhouderij te verbeteren, 

11.het vergroten van het maatschappelijke draagvlak van de productie van schapen en 
geiten, 

12.het afstemmen van de fokkerij op de behoeften van de houderij, 

13.de verdediging van de belangen van de fokkers en de houders en van de sector in het 
algemeen, 
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14.de studie van de problemen die de fokkerij en het houden van kleine herkauwers 
aanbelangen, 

15.het ondernemen van acties om de afzet van schapenvlees, schapenmelk, 
schapenkaas, wol, geitenmelk, geitenkaas en geitenvlees te bevorderen, 

16.het bevorderen van de afzet van hoogwaardig fokmateriaal in binnen- en buitenland, 

17.de verspreiding van een informatieblad, 

18.de promotie voor het houden en fokken van schapen- en geitenrassen, 

19.het bekend maken van het kwaliteitsbeleid bij de fokkers, 

20.gesprekspartner zijn met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Federale 
Overheid betreffende materies die te maken hebben met kleine herkauwers. 

 

Deze opsomming is niet limitatief. De invulling of uitvoering van bepaalde doelstellingen 
kan door K.H.V. vzw uitbesteed worden aan derden. 

 

 

HOOFDSTUK II – De leden 

 

Art.4. Iedereen kan, individueel, lid worden van K.H.V. vzw. Deze leden worden 
aangesloten leden genoemd. Tussen de leden mag niet worden gediscrimineerd. 

 

Art.5. De leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage aan K. H. V. vzw. Deze 
bijdrage zal maximaal 150 euro bedragen. De algemene vergadering bepaalt binnen 
voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld. 

 

Art.6. De aangesloten leden kunnen onder bepaalde voorwaarden actief lid zijn. De 
voorwaarden om actief lid te zijn worden op voorstel van de raad van bestuur door de 
algemene vergadering vastgelegd in het Reglement van Inwendige Orde. 

 

Art.7. K. H. V. vzw omvat 2 onderafdelingen, namelijk: 

 

-de vleesschapen; 

-de geiten en melkschapen; 

 

 

Art.8.§ 1. Ieder effectief lid van de Algemene vergadering kan uit eigen wil uittreden. Hij 
doet dit met een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van K. H. V. vzw. Ieder 
effectief lid van de algemene vergadering dat zijn lidgeld van het lopende jaar niet heeft 
betaald of dat drie maal zonder geldige reden of verwittiging afwezig was op een 
bestuursvergadering, wordt geacht ontslag te nemen. 

 

          § 2. Leden mogen uit de vereniging uitgesloten worden. De uitsluiting van een lid 
heeft plaats:  

a.ingeval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de bijzondere 
reglementen. 

b.Indien zijn houding van die aard is dat zij schade kan berokkenen aan de belangen van 
de vereniging. 

In deze gevallen kunnen aangesloten of actieve leden uitgesloten worden bij beslissing 
van de Algemene Vergadering.  
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HOOFDSTUK III -  Maatschappelijk vermogen 

 

Art.9. Uittredende of uitgesloten leden of hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak 
maken op het maatschappelijk vermogen van K. H. V. vzw en kunnen evenmin een 
teruggave eisen van de door hen betaalde bijdragen. 

 

 

HOOFDSTUK IV - De algemene vergadering 

 

Art.10. §1. a) De leden van de algemene vergadering worden effectieve leden genoemd. 
Er zijn minstens 5 effectieve leden. 

 

       b) De samenstelling van de algemene vergadering van K. H. V. vzw wordt vastgelegd 
in het reglement van inwendige orde.  

 

§2.De actieve leden uit een onderafdeling kiezen hun vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering. De raad van bestuur organiseert deze verkiezingen. Het verkiezingsreglement 
is opgenomen in het reglement van inwendige orde.  

De duur van het mandaat bedraagt vier jaar. De effectieve leden zijn herkiesbaar. 

 

§3. Effectieve leden die ontslag hebben genomen of die niet meer aan de voorwaarden 
voldoen van actief lid in de onderafdeling waarvan zij de vertegenwoordiger zijn, worden op 
de eerstkomende algemene vergadering vervangen. De vervanger voleindigt het mandaat. 
De algemene vergadering van K.H.V. vzw verifieert of de vervanger aan de objectieve 
normen en criteria voor toetreding voldoet. 

 

  

Art.11. Een beslissing van de algemene vergadering is vereist voor: 

 

-de wijziging van de statuten 

-de benoeming en het ontslaan van de bestuurders 

-de benoeming en afzetting van de controleurs der rekeningen en het bepalen van hun 
bezoldiging in  geval een bezoldiging wordt toegekend. 

-het verlenen van kwijting aan bestuurders en controleurs der rekeningen 

-de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen 

-de uitsluiting van leden 

-de ontbinding van de vereniging 

-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

-alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen. 

 

Art.12. §1. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen om 
de materies, vermeld in Art.11, te behandelen. 

Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgende jaar, op een door de 
raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die vóór 31 mei van dat jaar valt. 

 

§2. Op schriftelijk verzoek van minstens één vijfde van de effectieve leden en met 
vermelding van de agenda moet de algemene vergadering samengeroepen worden. Die 
algemene vergadering bespreekt de punten van de agenda. 
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§3. De bijeenroeping gebeurt 8 dagen vóór de datum van de vergadering, per brief of 
elektronisch met vermelding van de dagorde, de plaats, datum en uur van de vergadering. 
Hij wordt gericht aan alle effectieve leden. 

 

§4. Op de algemene vergadering heeft elk effectief lid één stem en worden de 
beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en 
vertegenwoordigde effectieve leden, tenzij voor de gevallen die in de wet of in deze statuten 
anders zijn voorzien.  

Een afwezig effectief lid kan volmacht geven aan een ander effectief lid van dezelfde 
onderafdeling. Een effectief lid kan drager zijn van slechts één volmacht. 

 

§5. In de gevallen waarbij de wet of de statuten de aanwezigheid van ten minste twee 
derden van de effectieve leden vereist, kan ingeval op de eerste vergadering dit aantal niet 
bereikt wordt, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen 
en besluiten of wijzigingen aannemen met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal 
effectieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste 
vergadering worden gehouden. 

 

§6.Voor het uitsluiten van een lid moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: 

•vermelding op de dagorde 

•geen  aanwezigheidsvereiste, 

• 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan. 

 

§7. Voor de wijziging van het doel van de vzw en de ontbinding van de vzw moet aan de 
volgende voorwaarden voldaan worden:  

•vermelding op de dagorde 

•2/3 aanwezigheid  

• 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet akkoord gaan. 

 

§8. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op een geldige wijze 
beraadslagen en besluiten wanneer  

•de wijzigingen uitdrukkelijk worden vermeld in de uitnodiging  

•minstens 2/3e van de effectieve leden op de vergadering aanwezig zijn of geldig 
vertegenwoordigd zijn.  

•wanneer 2/3e van de aanwezige of vertegenwoordigde leden akkoord gaan. 

 

Art.13. De algemene vergadering kiest jaarlijks één of meerdere controleurs van de 
rekeningen onder de effectieve leden. Het mandaat van controleur is onbezoldigd. 

 

 

HOOFDSTUK V -  De raad van bestuur 

 

Art.14. §1. K. H. V. vzw wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit 
minstens drie personen. De effectieve leden verkiezen de bestuurders. De samenstelling van 
de raad van bestuur is vastgelegd in het reglement van inwendige orde. Een bestuurder 
moet een aangesloten lid zijn van de vzw. 

 

Art.15. De raad van bestuur handelt als college. Alle bevoegdheden die door de wet en 
door deze statuten niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de algemene vergadering, 
worden toegekend aan de raad van bestuur. 
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Art.16. Een mandaat van bestuurder duurt 4 jaar. Het mandaat van bestuurder is 
onbezoldigd. Aan de bestuursleden kunnen verplaatsings- en verblijfsvergoedingen worden 
toegekend. Het bedrag van deze vergoedingen wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering op voorstel van de raad van bestuur. 

 

Art.17. Onder de bestuursleden kiest de raad van bestuur een voorzitter en een 
ondervoorzitter, elk uit een verschillende onderafdeling. Deze functies vervallen bij het einde 
van het mandaat van bestuurder. Een zelfde bestuurder kan het voorzitterschap ten hoogste 
gedurende twee opeenvolgende mandaten bekleden.  

 

Art.18. §1. Bestuurders kunnen hun mandaat beëindigen ofwel door hun ontslag in te 
dienen met een aangetekend schrijven gericht aan de algemene vergadering van de K. H. V. 
vzw of kunnen door de algemene vergadering afgezet worden.  

 

§2. In de vervanging van een lid van de raad van bestuur dat overleden is, of waarvan zijn 
mandaat beëindigd werd, wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. De 
vervanger voleindigt het mandaat van de bestuurder. 

 

Art 19. De voorzitter vertegenwoordigt K. H. V. vzw in alle handelingen van het burgerlijke 
leven en bij publicaties. Hij ondertekent samen met de secretaris of de schatbewaarder alle 
stukken die daartoe werden aangeduid door de raad van bestuur. Hij waakt over de 
uitvoering van de statuten, de reglementen en de beslissingen genomen door de algemene 
vergadering en de raad van bestuur. 

 

Art.20. §1. De raad van bestuur benoemt een secretaris en een schatbewaarder of een 
secretaris -schatbewaarder. Deze functie wordt uitgeoefend door natuurlijke personen die 
geen lid zijn van de algemene vergadering. Hun mandaat is te allen tijde opzegbaar. Op 
voorstel van de raad van bestuur bepaalt de algemene vergadering de bezoldigingen. 

 

§2. De secretaris is belast met de administratie en voert de opdrachten uit die de raad van 
bestuur hem in dat verband toevertrouwt. Hij woont de vergaderingen bij van de algemene 
vergadering en van de raad van bestuur, maakt de verslagen op van deze vergaderingen, 
bewaart deze verslagen en levert er uittreksels en afschriften uit af.  

 

§3. De schatbewaarder is belast met de financiële administratie en voert de opdrachten 
uit die de raad van bestuur hem in dat verband toevertrouwt. 

 

§4. De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur samenstellen . 

 

Art.21. De raad van bestuur stelt een reglement van inwendige orde op, waarin alles kan 
geregeld worden wat niet in de statuten is voorzien. Het reglement van inwendige orde wordt 
bekrachtigd door de algemene vergadering. 

 

Art.22. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De bijeenroeping 
gebeurt per brief of elektronisch minstens 8 dagen vóór de datum van de vergadering. In de 
bijeenroeping worden de plaats, de datum, het uur en de dagorde van de vergadering 
vermeld.  

 

Art.23. Op schriftelijk verzoek van 4 leden van de raad van bestuur is de voorzitter 
verplicht om binnen de 14 dagen de raad van bestuur bijeen te roepen met vermelding van 
de dagorde op de uitnodiging. 
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Art.24. De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige 
bestuurders. Om geldig te kunnen beslissen, dienen minstens de helft van de bestuurders 
aanwezig te zijn. 

 

Art.25. De raad van bestuur kan commissies en werkgroepen oprichten. Elke commissie 
en werkgroep wordt voorgezeten door een lid van de betreffende commissie of werkgroep, 
bekrachtigd door de raad van bestuur. De commissies en de werkgroepen leggen hun 
conclusies schriftelijk ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur. 

  

 

HOOFDSTUK VI - Algemene bepalingen 

 

Art.26. Van elke vergadering van de algemene vergadering, de raad van bestuur, 
commissies of werkgroepen, wordt een verslag opgemaakt dat aan alle bestuursleden wordt 
toegezonden.  

De beslissingen van de algemene vergadering worden per uittreksel uit het verslag 
kenbaar gemaakt aan de leden en belanghebbende derden. 

 

Art.27. §1. Een boekjaar valt samen met een kalenderjaar. Ieder jaar, vóór 30 april, legt 
de raad van bestuur de jaarrekening en het activiteitenverslag van het voorbije boekjaar 
samen met de begroting voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering. 

 

§2. De vereniging houdt een boekhouding en maakt haar jaarrekening op in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 
boekhouding van de ondernemingen. 

 

Art.28. De vrijwillige ontbinding gebeurt volgens de artikelen 20 tot 25 van de wet van 27 
juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. 

 

Art.29. In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering het 
vermogen  bestemmen aan één of meerdere instellingen die een gelijkaardig doel nastreven. 

 

Art. 29bis. In geval van ontbinding zal het voorstel tot bestemming van gegevens uit het 
stamboek, van de zootechnische kenmerken en prestaties en van de fokwaardeschattingen 
en fokwaardebeoordelingen, vooraf ter goedkeuring aan de bevoegde Minister worden 
voorgelegd. 

 

Art 30. De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, is van 
toepassing in elk geval dat niet in de statuten is geregeld. 

 

Art.31. De huidige statuten treden, bij ondertekening ervan, in werking. 

 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de buitengewone algemene vergadering van 
06/12/2017. 

 

Te Ternat, 06/12/2017 

 

Frans Vanackere    Lauwerysen Marc 
Voorzitter    Secretaris 

 


