GECOORDINEERDE STATUTEN
Belgische Ezel Vrienden vzw
Afgekort BEV vzw
Waverseteenweg 94
2580 Putte

Deze Statuten zijn aangepast aan de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 december 2002
TITEL I Benaming, zetel, duur
Artikel 1. De zetel van de Belgische Vereniging zonder winstoogmerk, hierna genoemd de Vereniging, is gevestigd in België.
Zij geniet de rechtspersoonlijkheid onder de voorwaarden bepaald hierna en in de wet van 2 mei 2002.
Artikel 2.
§1. De Vereniging draagt de naam Belgische Ezelvrienden, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort BEV vzw. Zij is
gevestigd te Waversesteenweg 94, B-2580 Putte provincie Antwerpen, België – gerechtelijk arrondissement
Mechelen.
§2. Het aantal leden is onbeperkt doch bedraagt minimum acht leden.
§3. De duur van de Vereniging is onbeperkt. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL II Doel, opdrachten, middelen.
Artikel 3. De vereniging heeft een tweeledig doel:
1.
De liefhebbers van de ezel samen te brengen om door educatie, gecoördineerde hobby en georganiseerde animatie
deze liefhebberij een socio-culturele gestalte te geven.
2.
De ezelpopulatie te bewaren, te beschermen, te herwaarderen en te laten ontplooien.
Daartoe zal zij:
a) Met het oog op punt 1 van dit artikel:
Periodiek een informatieblad publiceren onder de leden dat zowel een educatief als een socio-cultureel aspect
omvat.
Socio-culturele of folkloristische manifestaties met de ezel als thema organiseren en verzorgen en deelnemen aan
dezelfde manifestaties op uitnodiging van andere inrichtende verenigingen.
Diverse activiteiten organiseren en verzorgen met de bedoeling:
o het sensibiliseren van geïnteresseerden voor de ezel binnen de hobbysfeer
o het verschaffen van informatie omtrent het verzorgen en fokken van de ezel en de omgang ermee
o de waarden van de ezel als animatie voor kinderen en minder validen te ontplooien
o het socio-culturele karakter van de vereniging te bewaren en uit te bouwen.
b) Met het oog op punt 2 van dit artikel:
Steun en medewerking verlenen aan programma’s die werden ontwikkeld en die gericht zijn op de ontwikkeling, de
genetische verbetering en de veredeling van een ezelras en die daarbij bijzondere aandacht besteden aan de adaptatie
van het ras aan omgevingsfactoren binnen het gebied waar de ezels gefokt worden.
Deze doelstelling zal worden bereikt door het verzamelen, verwerken en bewaren van alle- inzonderheid
zoötechnische- gegevens met betrekking tot de ezelpopulatie binnen de vereniging.
Hiervoor zal de vereniging er zich toe verbinden tot :
1. het registreren van alle ter registratie aangeboden dieren van de soort binnen de vereniging.
2. het aanleggen en bijhouden van stamboeken en hulpstamboeken van de geregistreerde dieren en het afleveren
van de oorsprongscertificaten overeenkomstig art.3.1 van het KB van 10.12.1992.
3. Het verzamelen, bewaren en verstrekken van alle beschikbare gegevens welke nuttig kunnen zijn voor de
instandhouding, verbetering en veredeling van het ras. Hiertoe zal zij samenwerken met organismen,
verenigingen en wetenschappers zowel buitenlandse als Belgische. Dit in overeenkomst met de beschikking van
de commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1992 tot vaststelling van bepaalde voorschriften
Pagina 1 van 6

door coördinatie tussen organisaties en verenigingen die stamboeken van geregistreerde paardachtigen
bijhouden of aanleggen (92/354/EG)
4. Het programma genoemd onder voorgaand punt (2.3) uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen (Ministerieel Besluit
van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen).
5. Zich te onderwerpen aan de controle, bedoeld artikel 1 § 2.2van het hiervoor genoemd Ministerieel Besluit en
te voldoen aan het bepaalde artikel 1 § 2.3 van hetzelfde Ministerieel Besluit.
Artikel 4. Om haar doel te bereiken mag de vereniging, doch slechts in bijkomende orde roerende en onroerende eigendommen
bezitten, kopen, huren en verhuren en andere handelsdaden stellen alsmede alle mogelijke manifestaties inrichten.
TITEL III Leden
Artikel 5. §1. Het aantal leden is niet beperkt doch bedraagt minstens acht. De oprichters zoals ze zijn vermeld en hebben
ondertekend op bijgaande stichtingsakte dd. 19 oktober 2001 zijn de eerste leden. Als lid kan tot de vereniging
toetreden, eenieder die door de raad van bestuur wordt toegelaten. De inschrijving in het ledenregister en de
overhandiging van de lidkaart, na ontvangst van de ledenbijdrage geldt als aanvaarding van het lid. Door de
betaling van de bijdrage onderwerpt het lid zich aan de statuten en het reglement van inwendige orde. Eenieder
ongeacht nationaliteit, ras, taal, cultuur, geslacht of stand kan onder dezelfde voorwaarden als lid toetreden en als
dusdanig erkenning genieten.
§2. Een kandidaat lid moet zijn kandidatuur stellen bij de Raad van Bestuur en wordt aanvaard onder de volgende
voorwaarden :
1. Schriftelijke kandidatuurstelling aan Raad van Bestuur
2. Ondertekening voor akkoord van Statuten en Reglement van Inwendige Orde (Huishoudelijk Reglement)
3. Betaling van het lidgeld.
§3. De vereniging kent twee categorieën van leden, zijnde: werkende leden en niet werkende leden. Onder werkende
leden wordt verstaan die leden dewelke eigenaar of houder zijn van tenminste één ezel of een kruising hiervan en
deze hebben laten registreren. Alle werkende leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.
De andere leden zijn niet werkende leden.
Niet werkende leden kunnen op voorstel van de Raad van Bestuur ter coöptatie in de Raad van Bestuur
voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering. Het voorstel tot coöptatie moet op de dagorde vermeld worden
en bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Hun aantal is beperkt tot drie. Zij hebben dan stemrecht in Raad
van Bestuur en Algemene Vergadering en worden werkende gecoöpteerde leden genoemd.
Tussen de leden mag er niet gediscrimineerd worden.
§4. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden gehouden. Dit register
vermeldt de naam, voornamen, woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de
rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of
uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen
nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
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. Overeenkomstig art.9 van het KB van 26.06.2003, dienen zij hiertoe een schriftelijk
verzoek aan de Raad van Bestuur met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de documenten en
stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.
Artikel 6. De bijdragen van de leden worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. Deze bijdrage mag echter niet meer
dan 100 Euro per jaar bedragen
Artikel 7. Van een lid dat de verschuldigde bijdragen niet heeft betaald, uiterlijk op het in het reglement van inwendige orde
vastgestelde tijdstip, wordt aangenomen dat het ontslagnemend is.
Artikel 8. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden, op voorwaarde dat al zijn/haar schulden ten overstaan van de
vereniging zijn vereffend.
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TITEL IV - Bestuur
Artikel 9. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vijf leden van de vereniging. De
raad van bestuur kan maximaal uit 6 leden bestaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid en kunnen worden ontslagen bij tweederde meerderheid van stemmen. Niet werkende leden welke door
de algemene vergadering in de raad van bestuur zouden worden benoemd verkrijgen door die benoeming stemrecht,
zowel in de algemene vergadering als in de raad van bestuur en dit voor de duur van hun mandaat. De leden van de
raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van zes jaar en hun opdracht eindigt slechts door herroeping van
hun mandaat door de algemene vergadering, door overlijden, ontslag of verlies van hun lidmaatschap. Hun opdracht
eindigt evenwel van ambtswege wanneer ze de ouderdom van 65 jaar hebben bereikt. Op de eerste daaropvolgende
algemene vergadering zijn ze uittredend. Ze kunnen zich evenwel één of meerdere keren herkiesbaar stellen voor
perioden van zes jaar. De bestuurders kunnen niet worden bezoldigd. Om de 3 jaar wordt de helft van de Raad
hernieuwd.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder en één of twee secretarissen. De
mandaten van secretaris en schatbewaarder kunnen door één persoon worden uitgeoefend.
De Raad van Bestuur handelt als College. Voor bepaalde bevoegdheden eigen aan de Raad van Bestuur kan zij
delegatie geven aan
- de voorzitter
- de voorzitter en de ondervoorzitter
- de voorzitter en de secretaris / schatbewaarder
Beslissingen in verband met personen, inzonder aangaande benoemingen, ontslagen, schorsingen en uitsluitingen
welke overeenkomstig de wet van 2 mei 2002 niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,
worden door de Raad van Bestuur genomen bij geheime stemming. Voor andere beslissingen gebeurt de stemming
slechts geheim wanneer minstens één lid van de raad hierom verzoekt.
Artikel 10. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad kan alle
handelingen van bestuur verrichten, daaronder begrepen het benoemen, ontslaan en bezoldigen van personeel alsmede
het uitvaardigen van het technisch reglement. De Raad van Bestuur kan bovendien de volgende daden van beschikking
verrichten: koop, verkoop en ruil van roerende goederen, huur- en verhuurovereenkomsten zonder beperking van
duur, alsmede alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en
arbitragebedingen, het aanvaarden van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken en van alle zakelijke
waarborgen. De Raad kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen of taken op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan een der Bestuurders of zelfs aan een andere persoon die al dan niet lid is van de vereniging.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun
bestuur.
Artikel 11. De voorzitter wordt gelast met het dagelijks bestuur. De secretaris(sen), in overleg met de voorzitter verzorgt
(verzorgen) de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent (tekenen) namens de vereniging alle
ontvangstbewijzen en kwitanties ter attentie van vervoer en post, leveranciers en alle dergelijke diensten en
ondernemingen. De schatbewaarder, in voorkomend geval de secretarisschatbewaarder, verzorgt alle verrichtingen
met bank, spaarkas of andere financiële instellingen.
Artikel 12. §1. De Raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, mede op verzoek van minstens één bestuurder of
door twee bestuurders. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, welke desgewenst kan delegeren aan de oudste der aanwezige bestuurders. De besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.
§2. Bij gemotiveerde afwezigheid van een bestuurder kan deze volmacht tot stemmen en zelfs een meer uitgebreide
volmacht geven aan een andere bestuurder.
De volmacht moet steeds schriftelijk zijn en kan gegeven worden per brief, fax of E-mail.
Iedere bestuurder kan slechts één volmacht dragen.
Ten minste de helft van de zetelende bestuurders, volmachten inbegrepen moeten aanwezig zijn. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter. De Raad van Bestuur stelt het reglement van inwendige orde op.
§3. De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen,
vermelden hun naam, hun voornamen, hun woonplaats, hun geboortedatum en –plaats of, ingeval het
rechtspersonen betreft, hun naam, hun rechtsvorm, hun BTW-identificatienummer en hun zetel.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen vermelden bovendien de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als
college.
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TITEL V - Algemene vergadering
Artikel 13. §1. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden; haar besluiten gelden ook voor
de leden die niet stemmen of die tegenstemmen. Zij beraadslaagt en besluit in alle zaken die de vereniging
aanbelangen en die niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De algemene vergadering kan bij
gewone meerderheid van stemmen haar bevoegdheden aan de Raad van Bestuur overdragen.
§2. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1. de wijziging van de statuten;
2. de goedkeuring van het huishoudelijk reglement
3. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
4. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
5. de kwijting aan de bestuurders;
6. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
7. de ontbinding van de vereniging;
8. de uitsluiting van een lid;
9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Er zal minstens één algemene vergadering per jaar plaatsvinden ten laatste voor 31 maart volgend op het jaar waarop
de algemene vergadering betrekking heeft.
Elke vergadering wordt gehouden op plaats, dag en uur in de uitnodiging vermeld.
Hebben recht alle vergaderingen en algemene vergaderingen bij te wonen, doch zonder stemgerechtigheid:
De ambtenaren die hiertoe door de bevoegde Overheid werden aangeduid. De bevoegde Overheid is deze die toezicht
heeft over het behoud van de erkenning voor het bijhouden van stamboeken en het afleveren van zoötechnische
certificaten.
Artikel 14. §1. De algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de
statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.
De oproeping kan gebeuren per post, per fax of E-mail.
§2. Alle leden worden te minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij
de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de
agenda gebracht.
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Artikel 15. Alle aanwezige werkende leden, alsmede niet werkende leden die in de Raad van Bestuur werden benoemd hebben
stemrecht. Bij gemotiveerde afwezigheid van een lid kan dat lid volmacht tot stemmen geven aan een ander aanwezig
stemgerechtigd lid. Elk aanwezig lid kan slechts één volmacht dragen. Voor alle besluiten van de algemene
vergadering gelden de volmachten als aanwezige leden.
Artikel 16. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige stemmen, ongeacht het
aantal aanwezigen. Besluiten die worden genomen met betrekking tot ontslag van leden of herroeping van het mandaat
van één of meerdere Bestuurders worden genomen bij tweederde meerderheid der aanwezige stemmen. Tot wijziging
van de statuten kan slechts worden besloten mits die wijziging in de agenda is vermeld en mits wordt gehandeld
conform de wet van 02 mei 2002.
Beslissingen in verband met personen, inzonder aangaande benoemingen, ontslagen, schorsingen en uitsluitingen
welke overeenkomstig de wet van 2 mei 2002 worden genomen bij geheime stemming op verzoek van ten minste één
lid.
Artikel 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. Deze worden ondertekend door de voorzitter en minstens één
beheerder en in een bijzonder register verzameld. Leden, alsook derden die een belang kunnen aantonen, hebben recht
inzage van deze verslagen te vragen
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TITEL VI - Begrotingen, jaarrekeningen
Publicaties en neerleggingen
Artikel 18. §1. Het boekjaar loopt van 1 januari van het lopende tot 31 december van hetzelfde jaar.
§2. Jaarrekeningen en publicaties worden neergelegd overeenkomstig art. 17 §1 en §2 van de wet van 02 mei 2002,
die zegt
in §1: Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur
de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van
het volgend boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
in §2: De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding die tenminste betrekking heeft op de mutaties in
contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model.
§3. Openbaarmakingsformaliteiten geschieden overeenkomstig art. 26 novies van de wet van 02 mei 2002 die luidt als
volgt i.v.m. neerlegging van het dossier bij de Rechtbank van Koophandel:
Op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt een dossier gehouden voor iedere Belgische vereniging
zonder winstoogmerk, in dit hoofdstuk ”vereniging” genoemd, die haar zetel heeft in het arrondissement.
Dit dossier bevat:
1. de statuten van de vereniging.
2. de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van
de commissarissen.
3. een kopie van het register van de leden.
4. de beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan en de
benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bedoeld in artikel 23, eerste lid; de rechterlijke
beslissingen moeten slechts bij het dossier worden gevoegd als zij in kracht van gewijsde zijn gegaan of
uitvoerbaar zijn bij voorraad.
5. niet van toepassing
6. de wijzigingen in de in 1, 2, 4 en 5, bedoelde akten, stukken en beslissingen
7. de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen ervan.
Wanneer wijzigingen optreden in de samenstelling van de vereniging wordt een bijgewerkte ledenlijst neergelegd
binnen één maand te rekenen van de verjaardag van de neerlegging van de statuten.
TITEL VII - Ontbinding, vereffening
Artikel 19. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt
hun bevoegdheid.
Artikel 20. In geval van ontbinding, hetzij rechterlijk,hetzij vrijwillig, op welk ogenblik en om welke oorzaak ook, wordt het netto
overblijvend maatschappelijk actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, toegewezen
aan een vereniging die het meest het doel van de ontbonden vereniging benadert en die door de algemene vergadering
wordt aangeduid. Het voorstel tot bestemming van de gegevens uit het Stamboek van de zoötechnische kenmerken en
prestaties en van de fokwaarde schattingen en de fokwaarde beoordelingen moeten bij ontbinding binnen de vijf
werkdagen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het landbouwbeleid.
Artikel 21. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 02 mei 2002 van toepassing.
Artikel 22. Nietigheid:
De nietigheid van de vereniging kan alleen worden uitgesproken in de hiernavolgende gevallen zoals voorzien in art. 3
bis en ter van de wet van 02 mei 2002 zijnde
1. wanneer de statuten de vermelding bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2 en 4, niet bevatten.
2. wanneer één van de doeleinden waarvoor zij is opgericht, strijdig is met de wet of met de openbare orde.
3. onverminderd artikel 26novies, §2 en 3, heeft de nietigheid gevolgen te rekenen van de dag waarop zij is
uitgesproken. De beslissing waarbij de nietigheid van een vereniging wordt uitgesproken, brengt de vereffening
van de vereniging mee overeenkomstig artikel 19. Onverminderd de gevolgen van het feit dat zij zich in
vereffening bevindt, doet de nietigheid van de vereniging geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van haar
verbintenissen of van die welke ten aanzien van haar zijn aangegaan.
Artikel 23. Voor alles wat in deze staturen niet uitdrukkelijk is geregeld blijft de wet van 02 mei 2002 van toepassing.
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TITEL VIII - Benoeming der bestuurders
Artikel 24. De Bijzondere Algemene Vergadering van 26/02/2011 heeft op vraag van de betrokkenen het ontslag goedgekeurd
van de volgende leden :
- De Greve Conny
- Van Dam Annie

Heiken 62 te 2861 O.L.V. Waver
Vlierbesstraat 6 te 2811 Hombeek

De Raad van Bestuur van BEV vzw bestaat thans uit :
- De Fonseca Emmanuel
- Versteven Jose
- De Backer Katrien
- Meul Guido

C. Lemonnierlaan 11 te 8300 Knokke Heist
Berlaarbaan 264 te 2861 O.L.V. Waver
Paepestraat 62 te 9260 Wichelen
Waversesteenweg 94 te 2580 Putte

Alle voornoemde voorwaarden en gezegde ambten aanvaardend.
Aldus opgemaakt te Putte (Antw), in zoveel exemplaren als er partijen zijn, en aangenomen met eenparigheid van stemmen door
de stichtende leden aanwezig op de stichtingsvergadering, gehouden te Putte op
19 oktober 2001. Deze statuten zijn aangepast aan de wet van 2 mei 2002 en goedgekeurd door de Bijzondere Algemene
Vergadering dd. 26 februari 2011.
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