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■ ■ /' >1 '< 7’ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad behend te mähen hopie 
na neerlegging van de ahte ter griffie

9 I) ¿321

Griffie

iiiiiiiin 
*21145204*

Ondernemingsnr : 0879 607 282
Naam
(voiuit) : Familiehunde Brussel

(verkort) :

Rechtsvorm : vzw

Volledig adres v.d. zetel : Arduinhaai 28,1000 Brussel

! ' i

! î Onderwero akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN !

De Algemene Vergadering heeft in haar buitengewone vergadering van 27 November 2021 nieuwe > 
; « Statuten aangenomen, o.a. om de Statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe > 
i ! Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WW), dat in working is getreden op 1 mei 2019.

! ¡ De gecoördineerde tekst van de nieuwe Statuten luidt thans als volgt: 
Í!
! ! HOOFDSTUK I - DE VERENIGING
> I

! ! ARTIKEL I.Benamlng

■ I
; ¡ De vereniging draagt de naam: Familiekunde Brussel.
! '
> i
; ‘ Deze naam meet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, 
; ! websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddeilijk 
i ! voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", 
i ¡ samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het 
! | ondememingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de 
! rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend gevai, het e-mailadres en de website van de 
i ¡ rechtspersoon.
! -

! ! ARTIKEL 2. Zetei
: i
• I
J 1
! ¡ De vereniging heeft haar zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
h

I ! ARTIKEL 3. Duur
Í ‘
; ! De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
! !
I « ARTIKEL 4. Doel en voorwerp

' I
! ¡ De vereniging heeft een belangeloos doel:
! i
■ i

: ! Het organiseren en coordinaren van en het deelnemen aan de huldige bedrijvigheid in verband met 
i ! familiekunde en aanverwante wetenschappen binnen het Brusselse hoofdstedelijke gewest en daarbuiten. 
i ! Deze doeistellingen worden nagestreefd vanuit een democratische en pluralistische viste en buiten elke 
! I politieke en levensbeschouwelljke opstelling.
! i

; i Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft zij de volgende activiteiten tot voorwerp:
; ■ 1. het bevorderen van het femilieonderzoek, het opleiden en het aanmoedigen tot het samenstellen van
! ; een familiegeschiedenis;
! > 2. het advlseren van de leden bij hun persoonlijk familieonderzoek;
i ' 3. het bijdragen tot het vrijwaren en het veillgstellen van familiearchief en historische documenten;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam on hoedanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(cn)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
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4. het verlenen van ondersteuning, advies en/of begeleiding aan erkende socio-culturele en educatieve 
organisaties.

Daamaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doe!, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de 
opbrengsten altijd voiledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zlj mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, 
de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de Statuten bepaald belangeloos doel. 
Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietlg.

HOOFDSTUKII -LEDEN

ARTIKEL S. Leden en toegetreden leden

In de vzw zijn er gewone leden (hierna 'leden’) en toegetreden leden.

ARTIKEL 6. Aantal leden

Er zijn mlnstens 4 leden.

ARTIKEL 7. Lidmaatschap van leden

Elke natuurlijke persoon kan zieh kandldaat stellen als lid.

Om als lid tot de vzw toe te treden moet men de vereniging genegen zijn en zieh achter haar doelstellingen 
scharen.

Een kandldaat-lid moet schriftelljk een aanvraag indienen bij het Bestuursorgaan.

De Algemene Vergaderlng beslist autonoom en met een gewone meerderheid aan stemmen over de 
aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergaderlng. Deze beslisslng moet niet 
gemotlveerd worden, legen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als de Algemene Vergaderlng de toelating van een kandidaat-lid weigert, kan dit kandldaat-lid slechts een 
nieuwe aanvraag Indienen na minstens 1 jaar na de eerste aanvraag.

ARTIKEL 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zlj 
een schriftelljk verzoek aan het Bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het 
register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Daamaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WW vastgelegd zijn.

ARTIKEL 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.

ARTIKEL 10. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment ult de vzw ontslag nemen door dat ontslag per brief of per e- mail bekend te 
maken aan het Bestuursorgaan.

De ontslagneming vanwege een lid gaat onmiddellijk in.

ARTIKEL 11. Uitsluitlng van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de 
Algemene Vergaderlng, bijeengeroepen door het Bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van de 
leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een 
statutenwijziging.

De uitsluitlng wordt geagendeerd met alteen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het 
Bestuursorgaan gernfbrmeerd over de motieven voor de uitsluitlng. Het lid moet worden gehoord op de 
Algemene Vergaderlng en kan zieh laten bljstaan door een advocaat.
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De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

ARTIKEL 12. Aansluiting van toegetreden Jeden

Elke natuurlijke persoon die de doeistellingen van de vzw ondersteunt, kan zieh kandidaat stellen als 
toegetreden lid.

Een kandidaat-toegetreden lid dient schriftelijk een aanvraag in bij het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan beslist autonoom of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid. 
Deze beslissing meet niet gemotiveerd worden.

Als het Bestuurorgaan de toelating van een kandidaat-toegetreden lid weigert, kan dit kandidaat- 
toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na minstens 1 jaar na de vorige aanvraag.

ARTIKEL 13. Rechten en plichten van toegetreden (eden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze Statuten worden omschreven.

ARTIKEL 14. Bijdrage van toegetreden leden

Daamaast betalen de toegetreden leden een jaarlijkse bijdrage die Jaariijks wordt vastgelegd door het 
Bestuursorgaan.

ARTIKEL 15. Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend 
te maker, aan het Bestuursorgaan.

Daamaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
• Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de 

vzw.
• Wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaaid heeft binnen de maand na een schriftelijke 

aanmaning.

ARTIKEL 16. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuursorgaan.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuuriijk persoon eindigt van rechtswege bij overiijden.

ARTIKEL 17. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid of 
toegetreden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw. Ze kunnen 
evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te alien tijde: tijdens het lidmaatschap, bij 
beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

HOOFDSTUK III - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18. Samenstelling van de Algernons Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens 
afwezigheid door de secretarle.

ARTIKEL 19. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:
1. De wijziging van de Statuten.
2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging.
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3. De benoeming en de afeetting van de commissarissen en het bepalen van diens éventuels bezoldiging.
4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van 

de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen.
5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting.
6. De ontbinding van de verenlging.
7. De uitstuiting van een lid.
8. De omzetting van de VZW in een iVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

onderneming of In een erkende coöperatieve vennootschap sociale ondememing.
9. Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
10. Alle gevallen waarin deze Statuten of de wet dat bepalen.

ARTIKEL 20. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes 
maanden na afsluiting van het boekjaar.

Met Bestuursorgaan kan een Algemene Vergadering bljeenroepen wanneer zlj dit nodlg acht, in de 
gevallen bepaald bij de wetof de Statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

ARTIKEL 21. Uitnodiglng en agenda van de Algemene Vergadering

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuursorgaan bijeengeroepen. In 
voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bljeenroepen. Hij moet die bljeenroepen 
wanneer 1/5 van de leden van de verenlging het vragen.

Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen 
binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeplng en de Algemene Vergadering wordt uiteriijk 
gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiglng wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering 
naar aile leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per brief of e-mail op het adres dat deze daartoe 
laatst heeft opgegeven.

De uitnodiglng bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een agenda.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos 
een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WW aan de Algemene Vergadering mosten worden 
voorgelegd.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het 
moet uiteriijk 8 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuursorgaan bezorgd 
worden.

ARTIKEL 22. Aanwezlgheidsquorum op de Algemene Vergadering

Om op sen goldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

Bij volgende beslissingen moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
• het wljzigen van de Statuten;
• het ultslulten van leden;
• het vrijwillig ontbinden van de verenlging;
• het toekennen van het patrimonium;
• de omzettlng van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale 

ondememing of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale ondememing.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en 
beslulten en de wljzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordtgde leden. De 
tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

ARTIKEL 23. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.
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Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd 
worden.

Elk lid kan maximum 1 volmachtdragen.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde Jeden, behalve waar het WW of de Statuten anders bepalen.

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
waarbij onthoudtngen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend :

• het wijzigen van de Statuten;
• het uitsluiten van leden;
• het vrijwillig entbinden van de vereniging;
•het toekennen van het patrimonium;
•de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale ondememing 

of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale ondememing.

Indien de statutenwijzlging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de 
vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, 
(waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van alle leden die aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

ARTIKEL 24. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de 
maatschappelijke zetel van de vzw.

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daamaast worden de leden op de hoogte gebracht van de 
beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de origínele versiegen van de 
Algemene Vergaderingen.

Toegetreden leden kunnen op hun expliciete vraag inzage krijgen in de versiegen van de Algemene 
Vergadering.

HOOFDSTUK IV - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 25. Samenstelling van het Bestuursorgaan

De vzw wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste 4 bestuurders. De leden 
van het Bestuursorgaan worden door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur aangesteld en zijn te 
alien tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar..

Het Bestuursorgaan verdeelt onder zijn leden de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
pennlngmeester.

De leden van het Bestuursorgaan oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het 
kader van de ultoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken 
vergoed.

ARTIKEL 26. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de 
verwezenlijklng van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet 
of deze Statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Het Bestuursorgaan vaardlgt alie interne reglamenten uit die het nodig oordeelt. De recentste versie van 
het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw. Indien het Bestuursorgaan het intern 
reglement wijzigt, is het verglicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuursorgaan op te nemen.

Het Bestuursorgaan geeft jaarlijks rekening en verantwoording aan de algemene vergadering van haar 
belaid over het afgelopen jaar.
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■ Indien een bestuurder een belang heèft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de belangen ■
■ van de vereniging, meet hij of zij dit melden aan het Bestuursorgaan en mag hij of zij niet deelnemen • 
! aan de beraadslaging, noch stemmen over dit punt. Indien een meerderheid van de bestuurders een '• 
> belang hebben van vermogensrechtelijke aard, meet de Algemene Vergadering zieh hierover uitspreken.

; ARTIKEL 27. Vertegenwoordiging i

! De vzw wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de handtekening van twee > 
i bestuurders. Enkel bestuurders kunnen onder deze vertegenwoordigingsclausule vallen.

; ARTIKEL 28. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuursorgaan ;

I Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten mlnste 2/3 van de bestuurders ' 
i aanwezig is op de vergadering. •

; De besluiten binnen het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de i 
! aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering i 

i ; voorzit, doorslaggevende stem. ■

I ; Besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen ! 
! i worden. (Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot schriftelijke : 
: ; besluitvorming over te gaan.) Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- i 
I : of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel. \

i ! HOOFDSTUK V - BOEKHOUDING j

! Í ARTIKEL 29. Boekjaar

! i Het boekjaar van de vzw begint op 01/01 en eindigt op 31/12. Het eerste boekjaar begint uitzonderlijk op ■
■ i de dag van de oprichting en zal eindigen op 31/12. >

! Í ARTIKEL 30. Boekhouding !

: I De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen van het WW en de betreffende ■
■ i uitvoeringsbesluiten. Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de j 
• : begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De jaarrekening wordt binnen de 30 >
■ : dagen na goedkeuring neergelegd in het dossier op de griffie van de ondememingsrechtbank.

\\ HOOFDSTUK VI- ONTBINDING EN VEREFFENING \

■ ! ARTIKEL 31. Vrijwillige ontbinding van de vzw •

; ; Bij ontbinding van de vereniging zal het resterend vermögen besteed worden aan een belangeloos doel :
! ■ dat het meest overeenkomt met het doel van de vereniging. ;

■ ! In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering twee vereffenaars. :

j Í HOOFDSTUK VII- SLOT ■

! ! ARTIKEL 32. Slot :

; ■ Voor alles wat bij deze Statuten niet werd geregeld, geldt de in voege zijnde wetgeving, met name de wet :
! ■ van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het - 
; ■ Belgisch Staatsblad van 4 aprif 2019 en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten. i

: i Brussel, 14 januari 2006
I ! Eerste wijziging: Brussel, 24 maart 2012 •
! ! TWEEDE WIJZIGING: BRUSSEL, 27 NOVEMBER 2021 •

: i Voor eensluidend verklaard, :

j > Daniel Bex, voorzitter i

: i Patrick Vanhoucke, secretaris !

Op de laatste biz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarié, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- . 
béhouden 

aan het 
Belgisch 

Staatsblad


