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“Niets is zo opwindend als een bouwwerf, 
zeker als er aan de levenskracht van 
kinderen gebouwd wordt.”

Célestin Freinet





Eerst een stukje Klimopgeschiedenis...  

April 1989 

Vanuit een groep leerkrachten en ouders van kinderen die in het gewoon 
onderwijs zaten kwam het idee om met een eigen, andere school te 
starten. Hoe kunnen we het onderwijs op een andere manier invullen, hoe 
kunnen we kinderen beter motiveren, hoe kunnen we kinderen en ouders 
meer betrekken bij het onderwijs? Via o.a. een schoolbezoek aan de 
Appeltuin in Leuven, één van de eerste freinetscholen in Vlaanderen en het 
lezen van literatuur rond methodeonderwijs (Steiner, Freinet, Jenaplan, 
Montessori...) kreeg het idee stilaan meer vaste vorm.  

1991 

Na vele infosessies kwam eind augustus het verlossende telefoontje: “We 
hebben 50 kinderen die ingeschreven zijn! " Leerkrachten belden naar 
directies om hun job op te zeggen bij hun "oude" school en op 1 september 
1991 konden we starten met Klimop in een gebouw in de Kelkstraat, 
centrum Brugge. De eerste freinetschool in Brugge was geboren ! 

1992 

Na problemen met de infrastructuur moest Klimop in februari 1992 
noodgedwongen verhuizen naar een oud schoolgebouw in een buitenwijk van 
Brugge, St.Jozef. 

1993 

Het leerlingenaantal bleef toenemen waardoor Klimop genoodzaakt werd om 
uit te kijken naar een ander, ruimer gebouw. Voormalige leegstaande MPI-
gebouwen in St. Andries van het gemeenschapsonderwijs werden de 
nieuwe stek van Klimop. Na een zomer hard werken met vele vrijwilligers was 
de school in september klaar om te beginnen aan een nieuw verhaal. 

Klimop barstte als onafhankelijke school uit z'n voegen, wachtlijsten groeiden 
aan waardoor de vraag naar een nieuwe vestiging zich opdrong. Vanuit de 
wachtlijsten van Klimop werd de Tandem gestart als tweede onafhankelijke 
freinetschool, nu in het centrum van Brugge. Na een jaar werd 
ook het gebouw van de Tandem te klein. De Tandem nam uiteindelijk de 
beslissing om zich aan te sluiten bij het gemeenschapsonderwijs. St Kruis 
werd de definitieve plaats voor de Tandem. 



1995 

Een eerste doorlichting van Klimop met het eindadvies van het toenmalige 
inspectieteam: gunstig ! Uit het verslag: “Het valt op dat de school duidelijk is 
wat ze ook wil zijn. Er moet op gewezen worden dat dit in het brede 
onderwijsveld niet steeds zo vanzelfsprekend is. De hier vastgestelde 
consequentie is ongetwijfeld het gevolg van de aanzienlijke inspanningen…” 

1996 

FOPEM wordt opgericht door een groep vrije methodescholen, waaronder 
Klimop. FOPEM staat voor: "Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en 
Emancipatorische Methodescholen". Naast het organiseren van nascholing 
en het uitgeven van een nieuwsbrief zijn de belangenbehartiging en het 
ondersteunen van nieuwe initiatieven de kerntaken van FOPEM. 

1999 

Voor Klimop kwam het einde van de huurperiode op St-Andries in zicht. Er 
waren twee opties: aansluiten bij het gemeenschapsonderwijs of de 
onafhankelijke koers blijven volgen. In het eerste geval mochten we daar 
blijven, in het tweede geval moesten we uit de gebouwen en stonden we met 
Klimop letterlijk op straat..... 

Na een rumoerige periode in de Klimopgeschiedenis koos Klimop uiteindelijk 
om de onafhankelijke koers te blijven volgen, met alle gevolgen van dien.... 

Na alweer een lange zoektocht naar een nieuw gebouw, met als serieuze 
mogelijkheden een gebouw in de Losschaertstraat in Brugge en een gebouw 
aan de Spinolarei werd het uiteindelijk "Kasteel Macieberg" in Oostkamp. 

Tijdens de verbouwingswerken konden we tijdelijk terecht in gebouwen van 
het Leyselehof in St. Michiels, voormalige scoutslokalen. Na weer een 
zomer hard werken waren de lokalen klaar voor het nieuwe schooljaar! 

2002 

Eind februari 2002 kwam er dan een einde aan de verhuisperikelen van 
Klimop. Het kasteel en het kasteeldomein Macieberg aan de rand van 
Oostkamp werd vanaf dan de definitieve thuisbasis van Klimop. 
  



2004 

Een tweede doorlichting in Klimop. Er wordt terug een gunstig advies 
gegeven. Uit het verslag: “Werkelijkheidsgericht onderwijs en horizontale 
samenhang zijn van een sterk niveau. Inspelen op de leef- en 
belevingswereld van de leerlingen is opmerkelijk. Het hele leerproces is 
doordrongen van de aandacht voor de cognitieve productieve leerstrategieën 
waardoor het transferbevorderend werken wordt gestimuleerd…” 

Klimop start, samen met andere FOPEM scholen, op 1 september met een 
eigen scholengemeenschap, SOM. SOM staat voor Scholengemeenschap 
van Onafhankelijke Methodescholen. SOM groepeert op dit moment 25 
methodescholen, verspreid over heel Vlaanderen. 

2009 

Na de nodige offertes, aanbestedingen en aanpassingen op het domein kon 
op 9 november 2009 de peuter/slaapklas van start. Een eigen plek voor 
onze jongste Klimoppers, voorzien van alle comfort.  

2011 

September 2011, Klimop bestaat 20 jaar! Het werd een fantastisch feestjaar 
met maandelijkse activiteiten met als afsluiter een geweldig groot feest in juni 
2012. Ook werd er inhoudelijk even teruggekeken naar, maar vooral 
vooruitgedacht over de coöperatieve werking in Klimop, samen met de 
kinderen, ouders, pedagogische team en rvb. Ter herinnering werd er een 
prachtig boek uitgegeven. 

2012 

Klimop kreeg een derde doorlichting (inspectie) in januari / februari 2012. 
Met als resultaat een gunstig advies! Op basis van het vooronderzoek en in 
het kader van een gedifferentieerde doorlichting had de inspectie de 
volgende leergebieden in de focus gezet: Kleuteronderwijs: wiskundige 
initiatie en wereldoriëntatie, Lager onderwijs: wiskunde en wereldoriëntatie. 
Als procesindicatoren of -variabelen waren leerbegeleiding en 
evaluatiepraktijk de belangrijkste items. 

2014 

De vrijwillige verkoop van een strook grond langs de Fabiolalaan is een feit. 
De straat wordt heraangelegd: een verbreding van de weg, een voet- en een 
fietspad en groenstroken. Op de nieuwe verkaveling tegenover Klimop 
worden er een 200-tal nieuwe woningen gebouwd. 



2016 

Augustus/september, de parkeerplaats van Klimop wordt heraangelegd. 
Er komt bestrating en het dolomiet wordt vernieuwd. Er werd (-en)  een 
nieuwe omheining en nieuwe poorten geplaatst. Het geheel wordt afgewerkt 
met nieuwe beplanting. 

2017 

Na de zomervakantie wordt er gestart met de bouw van 2 nieuwe 
kleuterklaslokalen, gelegen aan de achterkant (vijverkant) van het kasteel. 
De polyvalente ruimte in het kasteel wordt terug klasvrij gemaakt en de 
peuters verhuizen van de containerklas naar het nieuwe gebouw.  
 

De nieuwe klassen (links van het kasteel), ingekleurd op deze foto.



Klimoptoekomst 

Bouw van 2 nieuwe klassen 

De bouw van 2 nieuwe klassen dringt zich om verschillende redenen op:  

  enerzijds mochten de containerklassen die momenteel gebruikt   
  worden als  peuterklas maar 5 jaar blijven staan. Deze termijn is 
  ondertussen ruim verstreken en bijgevolg zijn deze dus niet meer 
  vergund… 

  Anderzijds zijn de containerklassen maar een tijdelijke oplossing, 
  zeker qua energieverbruik, ruimte, comfort… 

Ondertussen werd ook de polyvalente zaal ingenomen door het 2e kleuter. 
Door de bouw van een nieuwe klas kan de polyvalente zaal opnieuw als 
polyvalente zaal gebruikt worden:  

  binnenspeelplaats bij regenweer, 
  het forum kan er doorgaan als het regent of te koud is,  
  er kan gesport en gedanst worden als het weer het buiten niet toe 
  laat, 
  … 

kortom, terug de polyvalente ruimte waar de ruimte echt voor bedoeld is. 

Door de extra financiële mogelijkheden naar aanleiding van de vrijwillige 
verkoop in functie van de heraanleg van de straat, ontstond de mogelijkheid 
om deze twee problemen op te lossen, door het bouwen van 2 nieuwe 
klassen.  



Met deze 2 nieuwe klassen sluiten de peuters aan bij het eerste kleuter, dat 
zich momenteel in het kasteel bevindt.  Het eerste kleuter verhuist naar de 2e 
nieuw te bouwen klas, en het 2e kleuter zal de klas van het huidige 1e kleuter 
innemen. Op deze manier komt de polyvalente ruimte terug volledig vrij. 

Financiering door een renteloze lening aan Klimop vzw 

Voor scholenbouw is er een subsidiëring voorzien van 70%, de andere 30% 
moet de school zelf financieren en dankzij de vrijwillige verkoop en de 
subsidiëring dachten we rond te komen om de klassen te kunnen bouwen.  
MAAR de overheid veranderde de wetgeving! Vanaf 1 juli 2016 komt 
nieuwbouw niet meer in aanmerking voor de verkorte procedure. (= 
subsidieschijven à 125.000 euro + BTW) Twee verkorte procedures (voor 
elke klas één) was dus niet meer mogelijk. Er was wel nog een 
overgangsregeling waarbij we het volledige project nog in één verkorte 
procedure konden opstarten, maar aan minder goede voorwaarden. 

Door de gewijzigde wetgeving waren er dus maar 2 mogelijkheden meer:  

  1. opteren om op de wachtlijst te gaan staan en het project zo met 
  minstens 10 jaar  uit te stellen. 

  2. of de ondertussen zeer concreet uitgewerkte plannen voor de 
  nieuwe klassen toch uitvoeren en op zoek gaan naar de nodige 
  extra financiering.  

Gezien de grote noodzaak aan de nieuwe klassen werd geopteerd om een 
dossier in te dienen bij Agion  en te proberen de financiering bij elkaar te 1

krijgen… 

Om een project van deze omvang te financieren bestaan er verschillende 
mogelijkheden: 

er kan gewerkt worden met eigen middelen 
er kan een financiering bij een bank worden aangegaan 
er kan een beroep worden gedaan op crowdfunding. 

Via financiering kan een deel van de benodigde middelen opgehaald worden. 
Agion waarborgt immers de 30% die ze niet subsidiëren. Helaas is dit ruim 
onvoldoende voor het volledige bedrag dat zelf betaald moet worden. Het 

 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs : De missie van dit agentschap is 'de realisatie en ontwikkeling van 1

functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen, en dit in samenspraak met de gebruikers'.



project moet dus bekostigd worden met een combinatie van de drie 
mogelijkheden. 

Concreet wordt de kost van de 2 nieuwe klassen geraamd op 300.000 
euro:   

De overheid subsidieert hiervan 92.750,00 euro. (70% van 125.000 euro + BTW) 
Klimop heeft dankzij de onteigening en door jarenlang zeer spaarzaam om 
te springen met de beschikbare middelen 97.000 euro gespaard voor de 
investering,  
maar we komen dus nog 110.250 euro tekort. Agion waarborgt een 
financiering bij de bank voor maximaal 39.750 euro, waardoor we dus nog 
steeds 70.500 euro tekort komen… 

Destijds bij de aankoop en de verbouwing van het kasteel werd er reeds een 
renteloze obligatielening uitgeschreven, deze is ondertussen volledig 
terugbetaald. 

Ook nu wensen we opnieuw een beroep te doen op deze coöperatieve 
manier van financieren. Deze vorm van crowdfunding heeft voor de school 
een heel aantal voordelen. 

De renteloze lening zou terugbetaald worden met de middelen die vrij komen 
eens de huidige leningen ( een 4-tal) voor de aankoop en verbouwing van het 
kasteel aflopen. De eerste lening vervalt binnen 9 jaar, in juli 2026, de laatste 
lening wordt in oktober 2028 volledig afgelost. 

300.000 EURO
AGION KLIMOP OBLIGATIELENING

92750 euro 97.000 euro 110.250 euro

39.750 euro
via bank indien nodig

70.500 euro minimaal 
via obligatielening



Daarom zou de renteloze lening via lottrekking terugbetaald worden 
volgens onderstaand schema: 

1/10/2026:   6.000 euro 

1/04/2027: 13.000 euro 

1/10/2027: 15.500 euro 

1/04/2028: 15.500 euro 

1/10/2028: 18.000 euro 

1/04/2029: 18.000 euro 

1/10/2029: 18.000 euro 

1/04/2030:    6.000 euro 

 



De feiten op een rijtje: 

Door de obligatielening pas terug te betalen na het vervallen van de 
huidige leningen wordt de schoolwerking zoveel mogelijk ontzien. Elk 
jaar beknibbelt de overheid iets op de werkingsmiddelen van de scholen, 
om het gat in de begroting dicht te krijgen.  

Bij een lening bij de bank, moet er direct gestart worden met aflossingen, 
waardoor opnieuw wat minder middelen over blijven voor de werking 
van de school.  

Met de renteloze lening, behouden we deze middelen voor de werking 
van de school. De aflossingen van de huidige leningen zijn al jaren een 
vaste post in de begroting, deze zullen nu enkel een paar jaar later 
(maximaal 3 jaar) wegvallen.  

Doordat de renteloze lening terugbetaald wordt door de vrijgekomen 
middelen van de weggevallen leningen, is de terugbetalingscapaciteit 
van de school dan ook verzekerd. 

De financiering bij de bank is een dure oplossing, want aan de bank 
moet enerzijds intrest betaald worden, en anderzijds moet aan Agion een 
vergoeding betaald worden voor de door hen verstrekte waarborg. (De 
bank mag van Agion immers geen hypotheek op de gebouwen nemen). 



Concreet 

Voor de financiering van de bouw van een nieuwe peuterklas en een 
1ste kleuterklas wordt volgende renteloze obligatielening 
uitgeschreven: 

 De obligatielening wordt uitgeschreven in schijven van 250,00 euro. Per 
storting van 250,00 euro wordt 1 obligatie toegekend. 

 Er worden voor maximaal 110.000,00 euro aan inschrijvingen aanvaard, 
de stortingen die ontvangen worden nadat dit bedrag bereikt werd, zullen 
worden teruggestort. 

  
 De looptijd van de lening varieert tussen de 9 en 13 jaar. De 
terugbetalingen gebeuren volgens lottrekking, bij elke vervaldag worden er 
voor het terug te betalen bedrag loten getrokken, en de eigenaars van 
deze obligaties zullen gecontacteerd worden voor de terugbetaling van hun 
obligatie. 

 Er kan worden ingeschreven op de obligatielening van 19 maart 2017 tot 
en met 30 september 2017. 

 Inschrijven kan door storting op rekeningnummer BE48 0012 0929 2027 , 
BICCODE: GEBABEBB, met mededeling: Renteloze Lening + Naam en 
Adres. Na ontvangst van de betaling worden de ontvangen bedragen 
ingeschreven in het obligatieregister, en worden de toegekende obligaties 
bezorgd aan de inschrijver. 

 Bij de terugbetaling van de lening zullen de uitgelote obligatiehouders 
gecontacteerd worden betreffende de terugbetaling van hun obligaties. 

 De terugbetaling gebeurt aan 100%, de volledige inschrijving wordt 
terugbetaald, zonder intrest. 

 De obligaties zijn niet overdraagbaar, ze zullen enkel worden terugbetaald 
aan de initiële inschrijvers, in geval van overlijden, of scheiding van de 
inschrijvers wordt de obligatie proportioneel aan elke individuele inschrijver 
of erfgenaam uitbetaald, tenzij de inschrijvers of de erfgenamen unaniem 
aan de school laten weten aan wie er uitbetaald moet worden. 

In bijlage vindt u nog, ter informatie, de statuten van de vzw Klimop. 

Nog vragen?  
Meer info bij Bert Lozie, bert.lozie@klimop.info  

mailto:bert.lozie@klimop.info
Klaas Mulder




In bijlage de statuten van vzw Klimop - maart 2006 

ARTIKEL 1 

De vereniging draagt de naam: Klimop vzw 

ARTIKEL 2 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Fabiolalaan 2, 8020 Oostkamp en ressorteert onder het 
gerechtelijk arrondissement Brugge. 

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in 
acht neemt vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten. 

ARTIKEL 3 

De vereniging heeft al doel het organiseren van een onafhankelijke, pluralistische Freinetschool, 
binnen het vrije niet-confessionele net. 

De pedagogische invulling hiervan gebeurt door het team van leerkrachten die op dat moment 
betrekking waarnemen in de school. Dit gebeurt in overleg met de ouders, medewerkers en de 
kinderen van de school. De werking van de school wordt coöperatief gedragen door alle ouders, 
leerkrachten, medewerkers en kinderen van de school. 

De vereniging kan voor het verwezenlijken van het doel alle initiatieven nemen die hier 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.  

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin 
ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengsten 
hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

ARTIKEL 5 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste 
effectieve leden. De verenging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het 
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe 
aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister 
dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, 
novices, §1,3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van 
koophandel. Bij wijziging in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het 
ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de 
neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden 
toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de 
vzw. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergaderring. De rechten en verplichtingen van 
de toegetreden leden worden ingeschreven in het huishoudelijk reglement.  



ARTIKEL 6 

Als lid kan tet de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de 
algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de vraag van bestuur. 
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk ingediend worden bij de raad van 
bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.  

Om lid te worden moet men bovendien voldoen aan volgende voorwaarden: 

-ouder zijn van minsten één ingeschreven kind in de school, een betrekking hebben in de school of 
voorgedragen zijn door de raad van bestuur 

-zich schriftelijk akkoord verklaren met de doelstellingen van de vzw 

-aanwezig geweest zijn op één van de twee voorgaande algemene vergaderingen, die men kan 
volgen zonder stemrecht. 

Wordt een kandidaat voorgedragen door de raad van bestuur, dan moet de kandidaat enkel 
voordoen aan de tweede van de aanvullende voorwaarden.  

ARTIKEL 8 

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht 

ARTIKEL 9 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet hij bij aangetekend schrijven aan 
de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. 

Leden verliezen automatisch hun lidmaatschap na afwezigheid op drie opeenvolgende 
bijeenkomsten of na afwezigheid op twee opeenvolgende bijeenkomsten zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke verontschuldiging.  

Ouders verliezen automatisch hun lidmaatschap wanner hun kind niet meer op school is 
ingeschreven. De algemene vergadering kan hun lidmaatschap wel verlengen op voordracht van 
de raad van bestuur. Werknemers verliezen automatisch hun lidmaatschap wanneer zij geen 
betrekking meer waarnemen in de school. De algemene vergadering kan hun lidmaatschap wel 
verlengen op voordracht van de raad van bestuur.  

ARTIKEL 12: duur van het mandaat van de bestuurders 

De bestuurders worden benoemd voor onbepaald duur 

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid 
ongeacht het aantal aanwezigen en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun 
mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten 
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig 
dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen in het Belgisch 
staatsblad.  



ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door 
vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of 
ingeval van wettelijke onbekwaamheid.  

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal 
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de 
agenda van de algemene vergadering.  

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van 
bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders 
onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee 
maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken 
bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.  

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten 
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig 
dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch 
staatsblad. 

ARTIKEL 16: Bevoegdheden van de bestuurders. 

De raad van bestuur leidt de zeken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in de buiten 
rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk 
door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en 
verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.  

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun 
bezoldigingen. 

De raar van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college.  

De raad van bestuur kan slecht geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders 
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen is de stem van de oudste van de aanwezige bestuurders doorslaggevend.  

ARTIKEL 18 

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig 
oordeelt.  

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur 
benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de 
dagdagelijks briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der 
Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.  

ARTIKEL 20: personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art 
13,4° lid, W.VZW 

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn 
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al 
dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging 
noodzakelijk is, kiezen.  

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig 
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. 



De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 

a) Op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de 
raad van bestuur. 

b) Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid dier hieromtrent geldig 
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent 
door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de 
vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van 
koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt 
worden inde bijlagen van het Belgisch staatsblad.  

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.  

ARTIKEL 21/ Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art 
13,4° lid, W.VZW 

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig 
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.  

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: 

a) Op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuurd zelf door een schriftelijk ontslag 
in te dienen bij de raad van bestuurd 

b) Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid dier hieromtrent geldig 
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent 
door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de het dagelijks bestuur, 
moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen 
de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden inde bijlagen van het 
Belgisch staatsblad.  

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuurd, dat als een college vergadert, worden 
steeds genomen in collegiaal overleg. 

ARTIKEL 23 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor 

- Het wijzigen van de statuten, 

- De benoeming 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, 

- De vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

- De benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging, 

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

- Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 



ARTIKEL 24 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door een 
gemachtigde telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.  

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.  

ARTIKEL 25  

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het 
boekjaar. 

ARTIKEL 26 

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 
1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per 
brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van 
Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met 
vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.  

ARTIKEL 27 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door 
een gemachtigde, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen 
per gewone brief of per e-mail tenminste 14 kalenderdagen voor de vergadering.  

ARTIKEL 28 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die 
wordt vastgesteld voor de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt 
voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden 
vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door  het 1/20 van de leden ondertekend zijn en 
tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. 
Onderwerpen die niet de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.  

ARTIKEL 33 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door een gemachtigde en 
opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging 
door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig 
ondertekend door een gemachtigde bestuurder of door twee bestuurders en bij ontsteltenis 
hiervan door twee leden van de algemene vergadering.  



TITEL VI: ontbinding en vereffening 

ARTIKEL 35 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de 
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid 
akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding 
van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld 
worden.  

Zijn er geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 
meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.  

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de 
rechtbank, één of meerder vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de 
vereffeningsvoorwaarden. 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met 
een belangeloze inzet.  

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de 
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 
30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de 
ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de 
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  


