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STATUTEN EAFS  VZW ( Europese Arabo-Friezen Stamboek Vereniging Zonder 
Winstgevend doel). 

 
 

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
Artikel 1 - De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam: "Europese Arabo-Friezen 
Stamboek VZW ", verder “Vereniging” genoemd, afgekort EAFS VZW. 
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de 
vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de 
woorden "vereniging zonder winstgevend doel." 

 
Artikel 2 - De zetel van de vereniging is gevestigd : 
PaardenPunt Vlaanderen -  
Ambachtenlaan 23/2b; 3001 Heverlee (B).  
Rechtsgebied Leuven, België. 
Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats in België bij besluit van de algemene 
vergadering. Dit besluit moet binnen de   maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur kan kantoren en filialen oprichten waar hij dit 
nuttig zou achten 

 
Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel: met uitsluiting van enig winstoogmerk het bijhouden 
van de stamboeken en aflevering van paspoorten, afstammingsbewijzen, 
oorsprongscertificaten en sportcertificaten in eigen naam voor Arabo-Friese paarden. 
Daartoe kan ze gebruik maken van specifieke Software als dienstverlening van andere 
stamboeken of organisaties. Het verzamelen en interpreteren van de gegevens van de 
identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, van 
hun voorgeslacht, bloedverwanten en afstammelingen. Het keuren van Arabo-Friese 
paarden. De aanmoediging en verbetering van het gebruik -zonodig met sponsoring- en de 
fokkerij van Arabo-Friese paarden. Haar bijzondere opdracht wordt door de interne 
reglementen bepaald. 
Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen 
aanwenden. 
Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn 
voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden, te huren of er het gebruik 
van te hebben. Ook mag de vereniging personeel aanwerven. 

 
Artikel 4 - De vereniging kan buitenlandse, provinciale of regionale fokkerijgroeperingen 
oprichten of erkennen of haar vertegenwoordigers aanstellen en daarover gezag uitoefenen. 
Zij bepaalt de modaliteiten tot stichting en organisatie van de groeperingen in een reglement 
van inwendige orde. 

 
Artikel 5 - De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden 
worden. 

 
TITEL II - DE LEDEN 

 
Artikel 6 - De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden. 
Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet 
minder bedragen dan twaalf. Tussen de leden mag er geen discriminatie zijn, buitenlandse
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leden hebben even veel rechten en kansen. 

 
Artikel 7 - De Vereniging erkent effectieve en toegetreden leden overeenkomstig artikel 8 
van deze statuten. Alleen de eerstgenoemde bezitten de volheid van het lidmaatschap, met 
inbegrip van stemrecht op de algemene vergadering. De artikelen 13 tot 21 en artikel 23 zijn 
alleen op hen van toepassing. 

 
Artikel 8 - Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of 
rechtspersoon. Effectieve leden zijn toegetreden leden die het lidmaatschapgeld betaald 
hebben. 
Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 
Een ieder die wenst toegetreden lid te worden, moet een toetredingsbijdrage betalen. De 
toegetreden leden bezitten een aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering en een 
inzagerecht in de notulen. Zij hebben geen stemrecht. Zij ontvangen tevens alle informatie 
en nieuws over de vereniging, bv in de vorm van een ledenblad. 
Door hun aansluiting verbinden de toegetreden en de effectieve leden zich ertoe zich te 
schikken naar de statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van de 
vereniging. 

 
Artikel 9 - De effectieve en de toegetreden  leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de 
vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur. 
Het effectief of toetredend lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, 
binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd 
toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen. 
De raad van bestuur kan de effectieve en toegetreden leden die zich aan een zware 
overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben 
gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. 

 
Artikel 10 - Uitgetreden en uitgesloten effectieve en toegetreden leden en hun 
rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij 
het recht om door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte 
lidgelden terug te vorderen. Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen 
aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde 
bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
rechthebbenden van een overleden lid. 

 
Artikel 11 - Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering en bedraagt 
ten hoogste 150€. Bovendien mag de raad van bestuur een toetredingsbijdrage heffen van 
ten hoogste 50 €. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de 
verbintenissen van de vereniging. Ieder effectief of toegetreden lid moet de kosten betalen 
voor alle dienstverleningen van de Vereniging, zoals het uitgeven van paspoorten, pedigrees, 
eigenaars-overschrijvingen bij verkoop paarden, participatie deelnamekosten keuringen, 
enz, enz. 

 
Artikel 12 - De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan 
bepaalde personen de titel van erelid van de vereniging toekennen.
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TITEL III - DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 13 - De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging en is 
samengesteld uit alle effectieve leden.  Elk effectief lid beschikt over één stem, hij kan zich 
laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits hij over een handgeschreven 
volmacht beschikt. Elk lid kan slechts één enkel ander lid geldig vertegenwoordigen. 
Artikel 14 - De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de 
machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten. 
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid: 
1. de wijzigingen van de statuten; 
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders . 
3. de benoeming en de afzetting van de controleurs van de rekeningen. 
4. de kwijting aan de bestuurders en de controleurs der rekeningen 
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
6. de ontbinding van de vereniging; 
7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
8. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

 
Artikel 15 - De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, moet eenmaal per jaar 
worden bijeengeroepen in de periode tussen 1 januari en 31 maart. 
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden 
bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één 
vijfde van de effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de 
plaats vermeld in de oproeping. 
Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd. 

 
Artikel 16 - De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij 
gewone brief, per E-Mail of postkaart, ondertekend door de secretaris in naam van de raad 
van bestuur, die minstens veertien dagen vóór de vergadering aan ieder effectief lid wordt 
gestuurd. 
De agenda met datum, uur en plaats wordt vermeld in het oproepingsbericht. 

 
Artikel 17 - De raad van bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde, 
ondertekend door minstens één twintigste van de effectieve leden, moeten op de dagorde 
worden geplaatst. Dit onderwerp moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn 
en tenminste vier werkdagen vóór de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur 
overhandigd zijn. 

 
Artikel 18 – 
Par. 1. De algemene vergadering mag slechts over zaken beraadslagen die op de dagorde 

staan. Over de zaken die niet op de dagorde staan, mag er slechts beraadslaagd worden 
indien de algemene vergadering hiertoe beslist met een meerderheid van 2/3de van de 
stemmen der aanwezige effectieve leden. 
Par.2. De beslissingen van de algemene vergadering worden gepubliceerd in het ledenblad 

en/of de Internet-Site van de vereniging en zij worden bijgehouden in een register op het 
secretariaat van de vereniging. Op eenvoudige vraag en na afspraak kunnen leden en de 
belanghebbenden derden de beslissingen van de algemene vergadering inzien.
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Artikel 19 -Op aanvraag per aangetekende brief van tenminste de helft van de bestuurders 
aan de voorzitter gericht, of van één vijfde van de effectieve leden aan de raad van bestuur 
gericht, moet deze een bijzondere algemene vergadering samenroepen. Deze bijzondere 
algemene vergadering moet binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag 
plaatsvinden. Al de punten en voorstellen, die per aangetekende brief door tenminste de 
helft van de bestuurders of tenminste één twintigste van de effectieve leden gevraagd 
werden, dienen effectief op de agenda van de bijzondere algemene vergadering geplaatst te 
worden. 

 
Artikel 20 - 
Par. 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur. 

Par. 2. In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht. 
Par. 3 De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de 
tegenwoordige 

of vertegenwoordigde effectieve leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de 
voorzitter of diegene, die op die dag de vergadering voorzit. 

Par. 4. Over een statutenwijziging of de wijziging van het doel waarvoor de vereniging is 
opgericht, kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten 
wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste 
2/3de van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3de   van 
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede algemene vergadering worden 
samengeroepen, 
minstens 15 dagen na de eerste algemene vergadering. Deze tweede algemene 
vergadering zal geldige besluiten kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. 
Wanneer een wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor 
de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 
2/3de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen   uitspreken onder 
dezelfde    voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de 
doeleinden van de vereniging. Het vierde lid van dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
Artikel 21 - De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register 
van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register 
wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen 
van nemen. 
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden 
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder. 
Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden 
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere 
benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder. 
De algemene vergadering benoemt onder haar effectieve leden en buiten de leden van de 
raad van bestuur een of twee controleurs belast met het nazicht van de rekeningen. Hun
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mandaat duurt twee jaren en kan slechts éénmaal verlengd worden. Zij ontvangen geen 
vergoeding voor dit mandaat. 

 
TITEL IV - HET BESTUUR 
Artikel 22 - De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie 
bestuurders en ten hoogste zeven, gekozen onder de effectieve leden door de algemene 
vergadering voor een hernieuwbare termijn van vier jaar [zie artikel 23]. De algemene 
vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat. De bestuurders oefenen 
hun mandaat kosteloos uit. De bevoegdheden van de raad van bestuur worden uitgeoefend 
als college. Aangezien de bestuurders over verre afstanden verspreid wonen zal ieder 
raadslid per E-mail geïnformeerd blijven over alle ontwikkelingen binnen de raad. In geval 
een bestuurder niet akkoord gaat met enige actie of ontwikkeling moet hij dit binnen 5 
dagen kenbaar maken. Om geldig te beslissen moet minstens de helft van haar leden 
besluiten met een gewone meerderheid. 

 
De Bestuurders 
Artikel. 23 
Par. 1. De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering. 
Hun mandaat loopt over een periode van maximum vier jaren. Zij kunnen maximum 
tweemaal daaropvolgend herkozen worden. 
De bestuurders verplichten zich niet persoonlijk ten overstaan 
van de verbintenissen van de vereniging. 
Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering in hun mandaat. 
Par. 2. De algemene vergadering kan ten allen tijde de bestuurders afzetten. 

Par. 3. De akte van benoeming, ontslag, aftreden en afzetten van een lid van de raad van 
bestuur wordt 
binnen de maand nadat hiertoe besloten is, neergelegd bij de Griffie van de rechtbank van 
Koophandel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
Par. 4. De bestuurders kunnen ten hoogste drie personen als gecoöpteerd in de raad van 
bestuur opnemen, gekozen binnen of buiten de leden van de vereniging. Gecoöpteerde 
bestuurders 
hebben de hoedanigheid van werkend lid van het bestuur. Zij worden bij gewone 
meerderheid en bij geheime stemming door de verkozen leden van de raad van bestuur 
gecoöpteerd. De raad van bestuur bepaalt het begin en het einde van het mandaat van de 
gecoöpteerde personen. 
Par. 5. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij 
elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. 
De raad is bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of 
door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
De raad van Bestuur mag allerlei bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meerdere 
van zijn leden of aan elk andere mandataris van zijn keuze, nl. openen en beheren  van 
bankrekeningen hun werkingen, de daarin begrepen kredieten, tekenen van briefwisseling 
namens de vereniging, kwitanties ontvangstbewijzen ten aanzien van post, bank, 
vervoersinstanties 
en dergelijk meer. 
De raad kan één of meer afgevaardigde bestuurders aanduiden, die met het dagelijks 
bestuur worden belast. De raad van bestuur is tevens bevoegd voor alle handelingen zonder
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uitzondering van beheer en beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet 
van roerende en onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, 
voor om het even welke termijn, van alle handels en bankverrichtingen, van het opheffen 
van hypotheken. 
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun 
statuut. 
De raad van bestuur kan allerhande commissies en werkgroepen oprichten of erkennen die 
kunnen bijdragen aan de doeleinden van de vereniging. De erkenning kan te allen tijde weer 
worden ingetrokken. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke of technische 
reglementen uit die hij nodig oordeelt. 
De raad van bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over 
het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. 
De raad van bestuur kan het verstrekken van het mandaat ad litem aan een advocaat in 
uitvoering van de beslissing om in gerechtelijke acties als eiser of verweerder op te treden, 
delegeren aan een van haar leden. 

 
Artikel 24 - De raad kiest onder de bestuurders bij absolute meerderheid en bij geheime 
stemming een voorzitter en een ondervoorzitter. De raad van bestuur duidt aan of erkent 
onder of buiten zijn leden een secretaris, een schatbewaarder en elke functie die voor de 
goede werking van de vereniging noodzakelijk is. Een bestuurder kan op elk moment 
vrijwillig ontslag nemen. Ofwel richt hij daartoe een aangetekend schrijven aan de voorzitter 
of aan de secretaris van de raad van bestuur. Ofwel geeft hij mondeling ontslag op de 
vergadering van de raad van bestuur. Bij deze laatste mogelijkheid notuleert de secretaris 
het ontslag in het verslag van de vergadering en wordt dit mede ondertekend door al de 
aanwezige leden van de raad van bestuur. Indien noodzakelijk kan de Raad van Bestuur een 
directeur benoemen, al dan niet bezoldigd, naargelang de hoeveelheid werkzaamheden. 
Deze directeur rapporteert aan het Dagelijks Bestuur. 

 
Artikel 25 - Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt, met in acht name van de 
bevoegdheden van de raad van bestuur, uitgeoefend door een of meerdere afgevaardigd 
bestuurder(s). De delegatie van bevoegdheden wordt bij gewone meerderheid van 
stemmen verleend en kan te allen tijde op dezelfde wijze weer worden ingetrokken. De 
gedelegeerde bevoegdheden nemen altijd een einde bij het beëindigen van het 
bestuursmandaat. 
Onder dagelijks bestuur worden onder meer begrepen de lopende zaken en dagelijkse 
briefwisseling. De afgevaardigd bestuurder(s) of directeur worden tevens gemachtigd door 
twee handtekeningen, ofwel van twee leden van het Dagelijks Bestuur ofwel één 
handtekening van een lid van het Dagelijks Bestuur plus de handtekening van de Directeur. 
Dit betreft in het bijzonder handtekening in zaken van de financiële verrichtingen met de 
financiële instellingen, die de vereniging verbinden. 
Minstens twee afgevaardigde bestuurder(s) en/of één afgevaardigd bestuurder plus de 
Directeur verzorgen de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekenen namens de 
vereniging eveneens alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van 
vervoersinstanties, post, bank, spaarkas en dergelijke meer. 
Artikel 26 - De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of één derde van 
de leden van de raad van bestuur die daarom vragen. 
De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle
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bestuurders met de post of E-Mail verzonden. De vergadering wordt gehouden op dag, uur 
en plaats aangeduid in de oproeping. 
De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de 
voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten 
die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle aanwezige bestuurders ermee instemmen dat 
het niet geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt. De besluiten van de raad van 
bestuur worden in een register bijgehouden op het secretariaat van de vereniging. 

 
Artikel 27 - Indien de voorzitter van de raad van bestuur dat opportuun acht, kan de raad 
van bestuur een voorstel goedkeuren door de ondertekening voor akkoord van een 
rondschrijven dat het voorstel bevat, door alle leden van de raad van bestuur. 
In dat geval dient de raad van bestuur niet samengeroepen te worden om geldig te 
beraadslagen. Het rondschrijven bevat de vermelding dat het gaat om een voorstel van 
beslissing van de raad van bestuur. 

 
Artikel 28 - De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de 
bestuurders deelneemt. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend. 
De beslissingen van de raad van bestuur worden overgemaakt aan elke bestuurder. 
De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. 
Afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage 
kunnen van nemen. 
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden 
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.. 

 
TITEL V - BEGROTINGEN EN REKENINGEN 
Artikel 29 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder 
jaar. 
Bij het einde van elk boekjaar worden door bemiddeling van de penningmeester door de 
raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris 
en de balans opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende jaar. Deze worden aan de 
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. 

 
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING 
Artikel 30 - De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een 
lid, in zover het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan twaalf bedraagt. Zelfs in 
dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden. 
De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene 
vergadering overeenkomstig artikel 20 van de wet van 20.05.2002 of door een gerechtelijke 
beslissing. 
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke 
daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald 
en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen 
vastgesteld.
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Artikel 31 - In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, 
overgedragen worden aan een vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de 
heden opgerichte vereniging nastreeft. 
Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze 
maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in 
aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de 
algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, 
stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel 
van onderhavige vereniging. Het voorstel tot bestemming van de gegevens van het 
stamboek van de zoötechnische kenmerken en prestaties en de fokwaardeschattingen en 
fokwaardebeoordelingen, worden voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister 

 
Artikel 32 - Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 2 mei 
2002 en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing. 

 
TITEL VII ALGEMENE MAATREGELEN 
Artikel 33 - Overgangsbepaling. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op heden en 
eindigt het op 31 december 2005. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2006 
overeenkomstig de statuten. 

 
Artikel 34 - De ambtenaar die hiertoe door Het Departement Landbouw en Visserij werd 
aangeduid met name de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling mag van rechtswege 
alle vergaderingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur bijwonen tot 
dewelke hij/zij moet uitgenodigd worden. 

 
Artikel 35 - De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om de verkiezing van 
personen of betrekkingen, die indien het gaat om beslissingen aangaande één of meerdere 
personen. 
Beslissingen in verband met personen, in bijzonder aangaande benoemingen, ontslagen en 
uitsluitingen, welke overeenkomstig de wet van 25 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 
mei 2002, niet uitdrukkelijk aan de Algemene vergadering zijn voorbehouden worden door 
de Raad van Bestuur genomen door geheime stemming. 
Bij andere beslissingen gebeurt de stemming slechts geheim wanneer minstens één lid van 
de Raad van Bestuur daarom verzoekt. 
Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen. 

 
Artikel 36 - Voor 15 april van elk jaar legt de vereniging aan de bevoegde Overheid een 
activiteitenrapport voor deze periode. 

 
Artikel 37 - De vereniging mag enkel zijn fondsen aanwerven om de doelstellingen voorzien 
bij art. 3 van deze statuten te verwezenlijken. 

 
Artikel 38 - Aangelegenheden die door de statuten niet zouden geregeld zijn, worden 
geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1927, zoals gewijzigd door de wet van 02 mei 
2002. 
Artikel 39 - Buitengewone algemene vergadering 
De oprichters in buitengewone algemene vergadering hebben bovendien, onder de
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opschortende voorwaarden van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de 
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel besloten: 
-    Het aantal bestuurders vast te stellen op  Zeven 
-    Te benoemen tot deze functie, voor een periode van minstens vier jaren. Na vier jaren zal 
de het eerste bestuurslid zijn functie beschikbaar stellen en zich al of niet herkiesbaar 
stellen. 
-    Welk bestuurslid dit zal betreffen zal alfabetisch vastgesteld worden. Ieder volgend jaar 
zal het bestuurslid met de volgende alfabetische letter zich verkiesbaar stellen met dien 
verstande dat de persoon, die nog geen 4 jaren zitting heeft overgeslagen wordt. 
- Eventuele tegenkandidaten moeten per aangetekende brief zich melden aan het 
Secretariaat, ten laatste 8 dagen vóór de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, 
waarin bestuurders worden ver- of herkozen. 
-     Ieder Bestuurder kan zelf bepalen of hij/zij  zich wel of niet herkiesbaar stelt. 
-     Slechts in geval de betreffende bestuurder geen kwijting krijgt van zijn taak door de 
Algemene Vergadering, zal deze Bestuurder niet herkiesbaar kunnen zijn. 
-     Nadat ieder eenmaal ver- of herkozen is geldt verder de rotatie volgens anciënniteit. (de 
langst aanwezige bestuurders zullen hun functie beschikbaar stellen voor verkiezingen)  en 
zal de rotatie voor alle functies dus vastliggen. Voor de toekomst zal dit rotatieschema dan 
ook blijven gelden. 

 
Verder werd besloten: 
- geen commissaris te benoemen. 
- te benoemen als ere-leden : 

Dhr. Willy Naessen, Wortegem-Petegem (B) Ere-Voorzitter 
Mevr. Maud Krudop, Dalfsen (N.l) 
Dhr. M. Hillner, Tesso (It.) 

 
Opgemaakt in 3 exemplaren, waarvan een neergelegd bij de Kamer van Koophandel te 
Leuven, de overige ter inzage bij het secretariaat EAFS. 

Mechelen,  19 april 2012 

 
Secretaris                                                                                      Bestuurslid 

 
Wilfrieda Smits                                                                             Rob Lommers 


