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  GECÔORDINEERDE STATUTEN 

 
 
Titel I : benaming, zetel, doel, duur 
 
Art.1  
De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 

vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals ondermeer gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, 
de wet van 16 januari 2003, de wet van 22 december 2003 en de wet van 9 juli 2004 (hierna genoemd "V&S-
wet"). 

 
Art. 2 
De vereniging draagt als naam: Anna Timmerman. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd 

in de Snaggaardstraat 9 te  8000 Brugge.   
De vestiging van de maatschappelijke zetel kan gewijzigd worden bij beslissing van de Raad van Beheer. 
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge. Alle stukken voorgeschreven door de 

vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het 
voornoemde gerechtelijk arrondissement 

 
Art;3  
 
§1 De vereniging is een belangenvereniging omtrent doofblindheid. Ze heeft tot doel, in samenwerking met 

andere belangenverenigingen, in de brede betekenis van het woord de belangen te behartigen van doofblinde 
kinderen, jongeren en volwassenen, hun ouders en verwanten. Het betreft zowel  aangeboren als  verworven 
doofblindheid. 

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de vzw wordt verwezenlijkt, behoren ondermeer: 
-het maatschappelijk bekend maken van doofblindheid en de noden van doofblinde personen 
-de toegankelijkheid stimuleren van diverse aspecten van de samenleving  
-de beschikbaarheid van specifieke en/of aangepaste voorzieningen op vlak van begeleiding, zorg, 

assistentie, tolken, onderwijs, opleiding, vrije tijdsbesteding, dagbesteding en tewerkstelling, …stimuleren 
-het verspreiden en verzamelen van informatie 
-het stimuleren van contacten tussen alle betrokkenen en het vertegenwoordigen van   doofblinden  in 

contacten met de overheid en externe organisaties.  
-het ondersteunen van opbouw en ontwikkeling van specifieke deskundigheid i.v.m. doofblindheid. 
 
§2 De vereniging kan bovendien alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 

verwezenlijking van dit doel en/of tot de bevordering ervan.  
De vereniging is eveneens bevoegd om in ondergeschikte orde commerciële en winstgevende handelingen te 

stellen, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en voor zover de winst gebruikt wordt voor de ideële 
niet-winstgevende doelstelling.  



De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke 
rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, 
fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen 

 
§3 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
 
 
Titel II: Leden. 
 
Art.4 
 
§1 De vereniging heeft zowel wettelijke als toegetreden leden. De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van 

het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve (wettelijke) leden. 
Het aantal wettelijke leden is beperkt tot 20, maar bestaat uit minstens 4 leden. 
Bij de wettelijke leden moet er een evenwichtige verhouding zijn tussen het aantal  doofblinde personen , hun 

ouders of vertegenwoordigers enerzijds, en het aantal professioneel betrokkenen en vrijwilligers anderzijds.  Het 
aantal leden dat doofblind, ouder of verwant is, is minstens 1/3.  

 
§2 De wettelijke leden worden aangenomen bij beslissing van de Algemene Vergadering  met eenvoudige 

meerderheid.  De Raad van bestuur beslist over de aanvaarding van de toegetreden leden, eveneens met 
eenvoudige meerderheid 

 
§3 Een lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag van een wettelijk lid moet per brief aan de 

voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis gebracht worden 
 
§4 De uitsluiting van een wettelijk lid kan alleen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van 

twee derden van de aanwezige stemmen uitgesproken worden. Het lidmaatschap vervalt automatisch bij het 
overlijden van een lid of wanneer de betrokkenheid bij doofblindheid ophoudt te bestaan. 

Wanneer een lid van de Algemene Vergadering twee opeenvolgende jaren zonder verwittiging of 
vertegenwoordiging afwezig is op de statutaire bijeenkomst van de AV, dan vervalt zijn stemrecht, wordt hij per 
aangetekend schrijven verwittigd en kan hij/zij “toegetreden lid worden, mits dit officieel bevestigd wordt door het 
betrokken lid aan de voorzitter 

 
Art.5 
Het lidgeld zal bepaald worden door de Raad van Bestuur. Dit bedrag kan maximum 25 euro per jaar 

bedragen. 
 
Art 6 
Geen enkel 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 op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het 

lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinding van de VZW, enz.  
 
 
Titel III: Raad van Bestuur. 
 
Art 7 
 
§1 De vereniging wordt collegiaal bestuurd door een Raad van Bestuur  samengesteld uit ten minste 3 

wettelijke leden van de algemene vergadering. Er wordt  gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen het 
aantal doofblinde personen, de verschillende deelgroepen, hun ouders en verwanten en professioneel 
betrokkenen.  Het aantal leden dat doofblind, ouder of verwant is, is minstens 1/3.  

 
§2 Naast de voorzitter kan de Raad van Bestuur uit zijn leden één of meer ondervoorzitters, een 

penningmeester of andere functionarissen aanduiden. 
 
§3 De Raad van Bestuur vergadert op een afgesproken moment via de agenda. Zij vergadert pas geldig 

indien er 3  leden aanwezig zijn.  De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid. 
 
§4 De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van hetgeen door de wet 

en de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden. 
 



§5 De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere bestuurders, alsook aan 
zijn aangestelden.  De Raad van Bestuur sluit de rekening af, bereidt de begroting voor en legt beide documenten 
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

 
§6. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 
 
§7 De verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geboekt in een register en 

bijgehouden, ondertekend door de voorzitter of de secretaris. 
 
§8 Een begeleider, assistent of tolk van een doofblind bestuurslid kan de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur bijwonen uit hoofde van zijn al dan niet professionele begeleidings-, assistentie- of tolkopdracht. Ze zijn 
echter geen lid van de Raad van Bestuur en hebben bijgevolg geen eigen inbreng in de vergadering. 

 
Artikel 8 
De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde termijn. Zo door vrijwillig ontslag, of afzetting, het 

aantal bestuurders is teruggevallen tot het wettelijk minimum dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun 
vervanging is voorzien. 

 
Artikel 9 
De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen, desgevallend op verzoek van de helft van het aantal 

bestuurders.  De datum en het tijdstip van de vergadering worden minstens 3 weken vooraf meegedeeld.  
 
Artikel 10 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de secretaris of de voorzitter 

en ingeschreven in een daartoe bestemd register. Afschriften hiervan worden binnen de dertig dagen na de 
vergadering per mail of brief aan alle bestuurders bezorgd. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd op de 
eerstvolgende bijeenkomst van de raad.  

De uittreksels die moeten voorgelegd worden en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de 
secretaris of de voorzitter of een bestuurder 

 
 
 
 
Titel IV Algemene vergadering. 
 
Art.:11 
 
§1 De Algemene Vergadering bestaat uit alle wettelijke leden. De toegetreden leden kunnen uitgenodigd 

worden op de algemene vergadering maar  hebben geen stemrecht. 
Ieder lid heeft recht op één stem. 
 
§2 De Algemene Vergadering vergadert minstens 1 maal per jaar en is bevoegd voor die materies die door de 

wet zijn bepaald. 
De uitnodiging gebeurt schriftelijk of via e-mail in principe ten minste 3 weken voor de vergadering en  wordt 

samengeroepen door de Raad van Bestuur. De uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en agendapunten van de 
vergadering 

 
§3 Ieder wettelijk lid van de vereniging mag  een schriftelijke volmacht geven aan één van de andere 

wettelijke leden. Elk lid mag slechts één  ander lid vertegenwoordigen. 
 
§4 De Algemene Vergadering is bevoegd voor: 
-de opname en uitsluiting van wettelijke leden 
-de goedkeuring van jaarrekening en begroting 
-de aanduiding en de afzetting van de leden van de Raad van Bestuur 
-de ontbinding van de vereniging 
-de wijziging van de statuten. 
-De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
 
§5 Een verslag van de Algemene Vergadering, met vermelding van de aangenomen besluiten, wordt 

schriftelijk of via e-mail ter kennis gebracht van alle leden van de Algemene Vergadering;. 
 
§6 Over de wijziging van de statuten kan de Algemene Vergadering alleen geldig beslissen  
overeenkomstig het bepaalde  in artikel 8 van de wet van 21 juni 1921. 



 
§7 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een 

bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Afschriften hiervan worden binnen de dertig 
dagen na de vergadering aan alle effectieve leden bezorgd  

 
 
Titel V Inzagerecht 
 
Artikel 12 
Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de 

algemene vergadering te vragen. 
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen 

en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een 
bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle 
boekhoudkundige stukken van de vereniging. 

 
Titel VI: REKENINGEN – BEGROTING - CONTROLE 
 
Artikel 13 
a)Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  
b)De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de 

algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, 
bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen. 

c)De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken 
binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, of 
indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België. 

 
Titel VI:Ontbinding en vereffening 
 
Art. 14  
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de 

algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. Ingeval van vrijwillige 
ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij 
bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.  

Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering worden besloten wanneer twee 
derden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van 4/5 van de stemmen. In 
geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig zijn kan een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden 

 
Artikel 15 
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging 

dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan 
welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen. 

 
 
 
Titel VII Varia 
 
Art.16 
Voor alles wat door deze statuten niet is geregeld, is de wet van 21 juni 1921 en latere wijzigingen van 

toepassing. 
 
 
Brugge,20 april 2018 
 
Goedkeuring door de leden van de Algemene Vergadering op 20 april 2018. 
 


