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 Opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Charles ROBERTI DE WINGHE, 
Notaris te Leuven, op 27 oktober 1972, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 14 december 1972 onder nummer 8451, 

  waarvan de statuten herhaaldelijk en voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden 
voor Meester Bernard DEWITTE van 16 februari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen 
tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2006 onder het nummer 0052171 ; 

 Wiens statuten werden gewijzigd ingevolge akte van aanpassing van de statuten aan de 
nieuwe wetgeving, verleden voor Meester Bernard DEWITTE, Notaris met 
verblijfplaats te 1050 Brussel, op 2 november 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad van 24 november daaropvolgend onder nummer 0138767. 

 Wiens statuten werden gewijzigd bij een corrigerende akte, verleden voor Notaris 
Bernard DEWITTE, voornamen, dd. 18 oktober 2021, houdende wijziging van de derde 
alinea van artikel 3 van de statuten, thans gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad. 

"STATUTEN : 
TITEL I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur 
Artikel 1: Naam en vorm 
Het bedrijf is een vereniging zonder winstoogmerk.  

Het heet "Historical Vehicle Club of Belgium", afgekort "HVCB". 
 De volledige en de afgekorte naam mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt. 
Deze naam moet voorkomen op alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, 

brieven, orders en andere documenten die uitgaan van de vereniging, onmiddellijk 
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "VZW" of de afkorting "VZW", en vergezeld van een 
nauwkeurige aanduiding van de zetel. 

Artikel 2. Hoofdkantoor  
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de zetel naar iedere andere plaats over te 

brengen en de vereiste formaliteiten inzake bekendmaking te verrichten. De Algemene 
Vergadering bekrachtigt de statutenwijziging op haar eerstvolgende vergadering 

Artikel 3. Onbelangrijk doel en voorwerp 
1. Onbaatzuchtig doel :  



De vereniging heeft ten doel de instandhouding, het behoud, de restauratie en de kennis 
van het historisch erfgoed dat gevormd wordt door de hieronder omschreven motorvoertuigen, 
te bevorderen. Daartoe zal de vereniging mensen bijeenbrengen die werkelijk belangstelling 
hebben voor deze voertuigen, hun belangen verdedigen en de opstelling en verspreiding 
bevorderen van documenten met betrekking tot de geschiedenis, het gebruik, de techniek en 
alles wat met deze voertuigen verband kan houden. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

2. Onderwerp: 
De vereniging kan bijeenkomsten organiseren die kunnen bestaan uit bijeenkomsten van 

voertuigen, rally's, gymkana's, elegantie- en presentatiewedstrijden, conferenties, 
demonstraties, openbare verkopen, alsmede alle activiteiten in verband met oude voertuigen. 

Zij kan een informatieblad uitgeven, publiceren en aan al haar leden toezenden. 
Bovendien mag zij alle geschriften, handleidingen, boeken en toebehoren met betrekking tot 
oldtimers uitgeven, publiceren en verkopen. Het kan ook op het internet aanwezig zijn. De 
vereniging kan afdelingen oprichten in alle regio's van het land en kan zich aansluiten bij alle 
nationale en internationale federaties. 

De vereniging kan tevens alle activiteiten ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bijdragen tot de verwezenlijking van voornoemde niet-commerciële doeleinden, met inbegrip, 
binnen de door de wet toegestane grenzen, van nevenactiviteiten met een commercieel of 
winstoogmerk, waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig moeten worden aangewend voor 
de verwezenlijking van voornoemde niet-commerciële doeleinden. 

In het algemeen heeft zij de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en 
verrichtingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of 
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, de verwezenlijking van dat doel kunnen 
vergemakkelijken. 

Zij mag door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze 
een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek 
is aan of verwant of gelijksoortig met het hare of van aard is de hierboven beschreven 
activiteiten en doelstellingen te bevorderen. 

Zij kan optreden als bewindvoerder of vereffenaar in andere verenigingen. 
Zij kan zich borg stellen of zekerheden stellen voor rechtspersonen waarvan het doel 

identiek is aan of gelijksoortig of verwant met het hare, of die de hierboven beschreven 
activiteiten en doelstellingen kunnen bevorderen, in de ruimste zin van het woord. 

3. Voertuigen : 
De voertuigen waarop de activiteiten van de club betrekking hebben, zijn alle 

motorvoertuigen die voldoen aan de in het huishoudelijk reglement omschreven specificaties. 
De voertuigen moeten volledig in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften die voor 
hun categorie zijn vastgesteld. Bovendien moeten zij voldoen aan alle technische of presentatie-
eisen die door de Raad van Bestuur noodzakelijk worden geacht. 

 Artikel 4. Duur 
De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht. 
 
TITEL II: Leden 
Afdeling I: Toelating 
Artikel 5. Volledige leden 
1. De vereniging telt ten minste vijf effectieve leden, die alle rechten hebben die 

overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de leden worden 
toegekend. 

2. Voorts kan elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon en/of organisatie het -
lidmaatschap aanvragen, op voorwaarde dat het verzoek wordt ingediend door twee 
volwaardige leden. Het gewone lid mag geen eigenaar zijn van een voertuig als omschreven in 



artikel 3 van de statuten. 
3. Kandidaat-leden dienen zich te wenden tot de Raad van bewind. 
4. De Raad van Bewind beslist op zijn eerstvolgende vergadering over de aanvaarding 

van de kandidaat als gewoon lid. Ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur moet 
op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit wordt genomen met 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de raad 
van bestuur. 

5. De Raad van Bestuur kan naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen 
besluiten een kandidaat niet als volwaardig lid te aanvaarden. 

6. De effectieve leden hebben alle rechten en plichten die in het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen en in deze statuten zijn neergelegd. Zij betalen een jaarlijks 
door de raad van bestuur vast te stellen lidmaatschapsbijdrage van ten hoogste vijfhonderd 
(500) euro. 

Artikel 6.  Beschermende leden - Ereleden en leden van verdienste 
1. Een mecenaat-lid is elk gewoon lid dat de club financieel steunt door een donatie te 

doen, waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
2. De Raad van Bestuur kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om één of meer 

ereleden of ereleden te benoemen, voor een periode van drie jaar, hernieuwbaar bij 
stilzwijgende overeenkomst, elke persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de club. 

 Artikel 7.  Erevoorzitter  
De Raad van Bestuur kan aan de Algemene Vergadering voorstellen de titel van 

erevoorzitter toe te kennen aan een voormalig voorzitter of aan een persoon die door zijn of 
haar activiteit en/of reputatie een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de vereniging. 

 
Afdeling II: Ontslag en uitsluiting  
Artikel 8. Ontslag 
1. Elk gewoon lid van de vereniging is vrij om op elk ogenblik ontslag te nemen. 
Dit ontslag moet aan de Raad van Bestuur worden gericht per gewone brief aan de 

maatschappelijke zetel van de vereniging of per e-mail aan het e-mailadres van de vereniging. 
2. Een Werkelijk Lid dat niet langer voldoet aan de vereisten voor het Werkelijk 

Lidmaatschap als uiteengezet in artikel 5 van deze statuten, wordt op dat moment geacht van 
rechtswege ontslag te hebben genomen.  

In geval van overlijden, faillissement, ontbinding of verbod van een gewoon lid, wordt 
dit geacht met ingang van die datum zijn ontslag te hebben ingediend.  

Een Werkelijk Lid dat nalaat zijn lidgeld te betalen binnen één maand na het schriftelijk 
verzoek hiertoe per aangetekende brief per gewone post of aan het e-mail adres dat het aan de 
vereniging heeft meegedeeld, wordt geacht zijn lidmaatschap te hebben opgezegd. 

3. Een ontslagnemend gewoon lid kan geen aanspraak maken op het vermogen van de 
vereniging en heeft geen recht op terugbetaling van zijn contributie en de door hem betaalde 
vergoedingen.  

4. Een uittredend Werkelijk Lid kan geen verklaring, boekhouding, verzegeling of 
inventaris eisen of opeisen. 

Artikel 9. Uitsluiting 
1er . De vereniging kan, op voorstel van de Raad van Bestuur of van een Werkelijk Lid, 

een Werkelijk Lid uitsluiten zonder dat deze beslissing moet gemotiveerd worden. 
2. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een gewoon lid uit 

te spreken. De uitsluiting moet in de oproeping worden vermeld. 



Het voorstel tot uitsluiting wordt ten minste één maand vóór de datum van de Algemene 
Vergadering per e-mail meegedeeld aan het betrokken Werkelijke Lid op het e-mailadres dat 
hij/zij aan de vereniging heeft meegedeeld. Indien het betrokken lid ervoor gekozen heeft per 
brief met de vereniging te communiceren, wordt het voorstel hem/haar per aangetekende brief 
medegedeeld. 

Het Werkelijk Lid wiens uitsluiting wordt verzocht, wordt op verzoek gehoord in de 
Algemene Vergadering. Hij/zij heeft tevens het recht zijn/haar opmerkingen schriftelijk en op 
dezelfde wijze voor de Algemene Vergadering kenbaar te maken, nadat het voorstel tot 
uitsluiting is medegedeeld. 

Tot de uitsluiting van een gewoon lid kan alleen worden besloten door de Algemene 
Vergadering, met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn 
voor de wijziging van de statuten.  

3. De Raad van Bestuur brengt het betrokken Werkelijk Lid binnen de vijftien dagen op 
de hoogte van de beslissing om hem/haar uit te sluiten per e-mail op het e-mailadres dat hij/zij 
aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de deelgenoot ervoor gekozen heeft per brief 
met de vennootschap te communiceren, wordt de beslissing hem per aangetekende brief 
medegedeeld. 

4. Een geroyeerd gewoon lid kan geen aanspraak maken op de activa van de vereniging 
en heeft geen recht op terugbetaling van zijn contributie en de vergoedingen die hij heeft 
betaald.  

5. Een uitgesloten Werkelijk Lid kan geen verklaring, boekhouding, verzegeling of 
inventaris eisen of opvragen. 

Artikel 10. Lidmaatschapskosten 
De effectieve leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Het bedrag van deze 

vergoeding wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.  
Het mag niet meer bedragen dan vijfhonderd (500,00) euro voor gewone leden. 
 
TITEL III. ADMINISTRATIE - CONTROLE 
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur 

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste 
het wettelijk vereiste minimum aantal leden en ten hoogste tien (10) gewone leden. 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit ten 
minste drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn. Indien en zolang de 
vereniging minder dan drie leden telt, kan de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. 

Bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid 
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, voor een periode van maximaal vier (4) jaar.  

Indien bij een kandidaatstelling geen van de kandidaten de meerderheid van de stemmen 
behaalt, wordt een tweede ronde gehouden tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben 
behaald. 

Bij staking van stemmen in de tweede ronde wordt de oudste kandidaat gekozen. 
De Algemene Vergadering, die beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen, kan te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder opgave van 
reden, een einde maken aan het mandaat van elke bestuurder. 

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden, verstrijkt 

onmiddellijk na de algemene vergadering die de bestuurders heeft verkozen. 
2. Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige 

kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het 
einde van zijn mandaat tegenover derden te bewerkstelligen. 



Een directeur blijft na zijn ontslag in functie totdat na een redelijke termijn in zijn 
vervanging is voorzien. 

3. Indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn of haar 
mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder 
te coöpteren. 

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde 
bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het 
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  

Bij gebreke van bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de 
Algemene Vergadering, zonder afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling 
van de Raad van Bestuur tot die datum. 

4. De benoeming en de beëindiging van de functies van de leden van de 
Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de Vereniging te 
vertegenwoordigen, worden ingeschreven in het dossier van de Vereniging ter 
griffie van de Rechtbank van Koophandel en bij uittreksel bekendgemaakt in de 
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit deze documenten moet in ieder geval 
blijken of de personen die de Vereniging vertegenwoordigen, de Vereniging 
afzonderlijk, gezamenlijk of als groep verbinden, en moet de omvang van hun 
bevoegdheden worden vermeld. 

Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur 
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
Het bestuur kan ook een vice-voorzitter, een penningmeester en/of een secretaris 

benoemen, die de in de statuten omschreven en in het huishoudelijk reglement en bij hun 
verkiezing nader omschreven taken van dat ambt zullen vervullen. 

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of, indien 
er geen vice-voorzitter is, door een andere bestuurder die door zijn collega's wordt 
aangewezen, of bij gebreke van overeenstemming, door de oudste van de aanwezige 
bestuurders. 

Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur 
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vereniging het vereist, 

bijeengeroepen door de Voorzitter of, indien de Voorzitter verhinderd is, door de 
Ondervoorzitter of de Secretaris of, indien er geen Ondervoorzitter of Secretaris is of indien 
deze verhinderd zijn, door een andere door zijn collega's aangewezen bestuurder. 

De vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen, uiterlijk 15 dagen vóór de 
vergadering, tenzij het om een spoedvergadering gaat. In het laatste geval worden de aard en 
de redenen van het spoedgeval in de convocatie of in de notulen vermeld. 

De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-
voorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de in 
de convocatie vermelde plaats of, bij gebreke van een dergelijke vermelding, op de statutaire 
zetel van de vereniging. 

 Artikel 14. Beraadslagingen van de raad van bestuur 
1. De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten 

indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan één van zijn collega's om hem op een 

welbepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te 
stemmen. Dit mandaat moet schriftelijk worden gegeven. In dat geval wordt de mandataris 
geacht aanwezig te zijn. 

Een bestuurder kan ook, mits de helft van de leden van de Raad van bewind in persoon 
aanwezig is, zijn mening en stem schriftelijk uitbrengen. 



2. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over 
punten die niet op de agenda staan, indien al zijn leden op de vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en hun instemming verlenen. 

Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien geen bezwaar in de notulen is 
opgenomen. 

3. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang 
van de Vereniging zulks vereisen, kunnen besluiten van de Raad van Bestuur worden 
genomen met eenparige schriftelijke toestemming van de Bestuurders. Dit vereist de 
voorafgaande unanieme instemming van de Bestuurders om een schriftelijke 
besluitvormingsprocedure toe te passen. Het schriftelijke besluitvormingsproces 
impliceert in ieder geval voorafgaande beraadslaging per e-mail, videoconferentie 
of teleconferentie. 

4. De besluiten van de Raad van bewind worden bij meerderheid van 
stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 

Indien de vereniging echter slechts twee bestuurders telt, is de stem van degene die de 
vergadering voorzit niet meer doorslaggevend totdat de Raad van Bewind weer uit ten minste 
drie leden bestaat. 

Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur 
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden 

ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die zulks wensen. 
Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register. 
De delegaties, alsmede de schriftelijk uitgebrachte adviezen en stemmingen, zijn 

bijgevoegd. 
Leden van de Raad van Bewind kunnen verzoeken dat hun mening of bezwaren tegen 

een besluit van de Raad van Bewind in de notulen worden opgenomen. 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een of meer 

leden van de Raad van Bestuur met vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 
17, §2 van deze statuten.  

Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur 
A. Interne Administratie - Beperkingen  
1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te stellen 

die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vereniging, met -
uitzondering van die welke tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering 
behoren, overeenkomstig artikel 4 van de Wet op de Verenigingen zonder Winstoogmerk en de 
Stichtingen. 

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, namelijk 
overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onderling verdelen. Een dergelijke 
taakverdeling is niet afdwingbaar tegenover derden, zelfs indien zij is bekendgemaakt. Bij niet-
naleving kunnen de betrokken individuele bestuurder(s) echter aansprakelijk worden gesteld. 

3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een 
of meer derden die geen bestuurder zijn, zonder dat deze delegatie afbreuk doet aan het 
algemene beleid van de Vereniging of aan de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van 
Bestuur. 

4. De bestuurders mogen geen beslissingen nemen met betrekking tot de aan- of verkoop 
van onroerende goederen van de Vereniging of tot het vestigen van een hypotheek zonder de 
toestemming van de Algemene Vergadering. Deze beperkingen van hun bevoegdheden zijn niet 
afdwingbaar tegenover derden, zelfs indien zij zijn gepubliceerd. Niettemin kan, indien zij niet 
worden nageleefd, de individuele verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder(s) worden 
aangesproken. 

B. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 



1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die welke 
door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 

2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, met inbegrip van juridische 
vertegenwoordiging. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur 
als college, wordt de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle akten die 
door twee gezamenlijk handelende bestuurders worden ondertekend.  

Zij hoeven geen bewijs van hun geloofsbrieven aan derden te overleggen. 
3. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de Vereniging vertegenwoordigen, mogen 

volmachten aanwijzen. Alleen specifieke volmachten die beperkt zijn tot een specifieke 
rechtshandeling of reeks van rechtshandelingen zijn toegestaan.  De gevolmachtigden 
verbinden de Vereniging binnen de grenzen van de hun verleende volmacht, die tegen derden 
kan worden ingeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende volmachten. 

Artikel 17. Bezoldiging van bestuurders 
Bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De naar behoren gerechtvaardigde 

kosten die zij in het kader van de uitoefening van hun mandaat als bestuurder hebben gemaakt, 
worden door de vereniging vergoed. 

De algemene vergadering kan altijd beslissen of het mandaat van bestuurder al dan niet 
wordt bezoldigd. 

Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, bij 
volstrekte meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige bezoldiging. Deze 
bezoldiging wordt opgenomen in de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en 
verblijfkosten. 

Artikel 18. Dagelijkse leiding. 
De Raad van bewind kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de 

vereniging met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer personen, al dan niet lid 
van de Raad van bewind. 

De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of collectief handelen. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die de noden van het 

dagelijks leven van de vereniging niet overstijgen als de handelingen en beslissingen die, hetzij 
wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun dringend karakter, de 
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. 

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit bestuur aan 
iedere lasthebber bijzondere volmachten verlenen. 

De Raad van bewind bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden 
voor het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken. 

De benoeming en de beëindiging van de functie van de personen belast met het dagelijks 
bestuur worden ingeschreven in het dossier van de vereniging ter griffie van de Rechtbank van 
Koophandel en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Artikel 19. Controle van de vereniging 
Indien de wet zulks vereist en binnen de grenzen waarin de wet voorziet, wordt de 

controle van de rekeningen van de vereniging verricht door één of meer accountants, die voor 
drie jaar worden benoemd en herbenoembaar zijn. 

Artikel 20 Belangenconflicten 
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een strijdig belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft bij een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort 
van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad 
van Bestuur een beslissing neemt. 



Een bestuurder met een tegenstrijdig belang trekt zich terug uit de vergadering en 
onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en stemming over de betreffende 
aangelegenheid. 

De bovenstaande procedure is niet van toepassing op routinetransacties die 
plaatsvinden op de voorwaarden en met de zekerheid die op de markt voor soortgelijke 
transacties normaal zijn. 

Artikel 21. Aansprakelijkheid van de bestuurder en van de persoon aan wie het 
dagelijks bestuur is gedelegeerd 

De bestuurders en de personen aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd, zijn niet 
persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Vereniging. 

Hun aansprakelijkheid jegens de Vereniging en jegens derden is beperkt tot de 
vervulling van hun taak overeenkomstig het gemene recht, de wettelijke bepalingen en de 
bepalingen van de statuten. Zij zijn ook aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in hun 
beheer. 

 
TITEL IV. ALGEMENE ASSEMBLAGE 
Artikel 22. Samenstelling 
De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden. 
Artikel 23. Bevoegdheden 
De Algemene Vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door de wet en deze 

statuten worden toegekend. 
Dit omvat de volgende exclusieve bevoegdheden die alleen door de algemene 

vergadering kunnen worden uitgeoefend: 
1° de wijziging van de statuten ; 
2° de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de vaststelling van hun 

bezoldiging in de gevallen waarin hen bezoldigingen worden toegekend; 
3° de benoeming en het ontslag van de commissaris en de vaststelling van zijn 

bezoldiging; 
4° de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting en, in voorkomend 

geval, het instellen van een rechtsvordering door de vereniging tegen één of meer bestuurders 
of commissarissen; 

5° de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 
6° de ontbinding van de vereniging; 
7° de uitsluiting van een Werkelijk Lid; 
8° de omvorming van de VZW tot een AISBL, tot een coöperatieve vennootschap erkend 

als sociale onderneming en tot een erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk; 
9° de kosteloze inbreng van een algemeenheid te doen of te aanvaarden ; 
10° alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten zulks vereisen. 
Als algemene regel, en tenzij anders is bepaald in de Wet inzake verenigingen en 

stichtingen zonder winstoogmerk of in de statuten, is de Vergadering geldig samengesteld 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden; haar besluiten worden genomen 
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  
Niettegenstaande de vorige paragraaf kan de Algemene Vergadering slechts geldig 

beraadslagen over statutenwijzigingen indien zij een quorum bereikt van tweederde van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien op de eerste vergadering niet tweederde van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, 
die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen kan aannemen met de hierna bepaalde 
meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De tweede 
vergadering mag niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering worden gehouden. 



Het besluit wordt geacht te zijn aangenomen indien het is goedgekeurd met tweederde van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. Wanneer de wijziging 
betrekking heeft op het doel of de doelen waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij echter 
slechts worden aangenomen met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden. 

Artikel 24. Gedrag en bijeenroeping 
Een gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden in het tweede kwartaal van 

het kalenderjaar op de zetel van de Vereniging of op een in de convocaties aangegeven plaats. 
De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de Commissaris roepen de Algemene 

Vergadering bijeen in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, alsook telkens 
wanneer het belang van de vereniging dit vereist, wanneer minstens één vijfde van de 
Werkelijke Leden hierom verzoekt, door de Voorzitter of op verzoek van minstens twee 
Bestuurders. In het laatste geval geven de gewone leden in hun verzoek aan welke onderwerpen 
op de agenda moeten worden geplaatst. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de 
commissaris roepen de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek 
tot bijeenroeping, en de algemene vergadering wordt niet later gehouden dan op de veertigste 
dag na dit verzoek. 

De oproepingen tot de algemene vergaderingen bevatten de agenda. Elk voorstel dat 
door ten minste een twintigste van de gewone leden is ondertekend, wordt op de agenda 
geplaatst. 

Zij worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail toegezonden aan 
de gewone leden, de administrateurs en, in voorkomend geval, de leden van de Commissie. Zij 
worden per gewone post verzonden aan personen voor wie de vereniging geen e-mailadres 
heeft, op dezelfde dag als de elektronische kennisgevingen. 

Een afschrift van de stukken die volgens de wet aan de Algemene Vergadering moeten 
worden toegezonden, wordt onverwijld en kosteloos toegezonden aan de Werkelijke Leden, 
Bestuurders en Commissarissen die daarom verzoeken. 

Een ieder kan afzien van de bijeenroeping en wordt in ieder geval geacht naar behoren 
te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Artikel 25. Toelating tot de Algemene Vergadering 
Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten en het stemrecht uit te oefenen, 

moet een lid een gewoon lid zijn en als zodanig in het ledenregister zijn ingeschreven.  
In de uitnodiging kan worden bepaald dat de leden, om aan de algemene vergadering 

te kunnen deelnemen, de vereniging ook ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering in 
kennis moeten stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen, per post aan de 
statutaire zetel van de vereniging of per e-mail aan het e-mailadres van de vereniging. 

Wanneer de agenda zulks vereist, kunnen een of meer waarnemers, die gewoon lid zijn, 
de Algemene Vergadering bijwonen en, met instemming van de voorzitter van de Vergadering, 
het woord tot de Vergadering richten. De Algemene Vergadering kan verlangen dat deze 
waarnemers de vergadering verlaten voor agendapunten waarvoor hun aanwezigheid niet 
vereist is. 

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op basis van een door de commissaris 
opgesteld verslag, neemt de commissaris aan de vergadering deel. 

Artikel 26. Sessies  
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de Vice-Voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de 
oudste bestuurder. Indien geen bestuurder aanwezig is, wordt de algemene vergadering 
voorgezeten door het oudste aanwezige lid.  

De voorzitter benoemt de secretaris. 
Artikel 27. Beraadslagingen 



1. Alleen effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.  
Alle effectieve leden hebben een gelijke stem in de algemene vergadering en elk lid heeft 

één stem. 
2. Ieder Werkelijk Lid kan een ander Werkelijk Lid een schriftelijke volmacht geven om 

hem/haar op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen. 
Elk gewoon lid mag slechts met één dergelijke volmacht aan de algemene vergadering 

deelnemen. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering voor 

zover dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de gevolmachtigde niet langer lid is van 
de vereniging. 

3. Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda 
staan, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste 
geval, indien de volmachten zulks uitdrukkelijk vermelden. 

4. Behalve in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten 
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op 
de Algemene Vergadering. 

Artikel 28. Notulen 
De notulen van de besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een 

register dat op de zetel wordt bijgehouden. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de 
algemene vergadering en de secretaris, alsmede door de aanwezige leden die daarom 
verzoeken.  

De presentielijst en eventuele verslagen, volmachten of per brief uitgebrachte stemmen 
worden bij de notulen gevoegd. 

Het register van notulen wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar het door 
alle leden kan worden geraadpleegd, zonder dat het register evenwel mag worden verplaatst. 

Aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer 
vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van bewind. 

 
TITEL V. FINANCIERING - BOEKJAAR - INTERN REGLEMENT 
Artikel 29. Financiering 
Naast de door de leden betaalde bijdragen zal de vereniging worden gefinancierd door 

schenkingen, legaten en inkomsten uit haar activiteiten. 
Artikel 30: Oefening  
Het boekjaar begint op 1er januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt 

de Raad van Bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
De Raad van bewind stelt tevens een begrotingsvoorstel op voor het volgende begrotingsjaar. 

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het afgelopen jaar en het 
begrotingsvoorstel voor het volgende jaar voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Artikel 31. Interne voorschriften  
De Raad van Bewind kan een reglement van orde vaststellen dat in overeenstemming is 

met deze statuten. Deze bevatten aanvullende bepalingen voor het bestuur van de Club en de 
organisatie van activiteiten. Zij specificeert de leeftijd van de toegelaten voertuigen. Zij bepaalt 
het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, de technische vereisten of de presentatie 
van de voertuigen van de club. Het betreft ook de verbetering van het imago van de Club en de 
naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING 
Artikel 32. Ontbinding 



De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene 
vergadering onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de wijziging van het doel 
of het niet-commerciële doel van de vereniging. De eventuele meldingsplichten die volgens de 
wet van toepassing zijn, worden in dit verband nageleefd. 

Artikel 33. Liquidators 
In geval van ontbinding van de vereniging, om welke reden en op welk tijdstip ook, 

worden de in functie zijnde bestuurders benoemd tot vereffenaars overeenkomstig deze statuten 
indien geen andere vereffenaars werden benoemd, onverminderd het recht van de Algemene 
Vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en emolumenten 
te bepalen.  

Artikel 34. Bestemming van de nettoactiva 
In geval van ontbinding en vereffening beslist de Buitengewone Algemene Vergadering 

over de bestemming van het vermogen van de vereniging, dat in elk geval voor een belangeloos 
doel moet worden bestemd. 

Deze toewijzing geschiedt nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan 
of nadat de daartoe noodzakelijke bedragen zijn gestort. 

 
TITEL VII. DIVERSE BEPALINGEN 
Artikel 35. Keuze van woonplaats 
Voor de uitvoering van deze statuten kiest ieder lid, administrateur, commissaris of 

vereffenaar met woonplaats in het buitenland woonplaats op de maatschappelijke zetel waar 
alle mededelingen, dagvaardingen, dagvaardingen en kennisgevingen aan hem rechtsgeldig 
kunnen worden gedaan, indien hij geen andere woonplaats in België heeft gekozen ten opzichte 
van de vereniging. 

Artikel 36. Bevoegdheid 
Voor alle geschillen tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen en 

vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vereniging en de uitvoering van deze statuten, 
zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vereniging, tenzij 
de vereniging daar uitdrukkelijk afstand van doet. 

Artikel 37. Gewoonterecht 
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettig is 
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en de clausules die in strijd zijn 
met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 
worden geacht niet geschreven te zijn.  

Voor conforme gecoördineerde statuten, 18 oktober 2021. 

Bernard DEWITTE 

Notaris 

 

 


