STATUTEN
CRV Vlaanderen
Vereniging zonder winstoogmerk
Buchtenstraat 9 in 9051 Sint-Denijs-Westrem

HOOFDSTUK I. – Oprichting, naam, zetel, doel, duur
Art. 1.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur onder de benaming “ CRV Vlaanderen”,
hierna de Vereniging genoemd.
Art. 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Buchtenstraat 9
in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Hij kan na beslissing van
de algemene vergadering naar een andere plaats in het Nederlandstalig taalgebied van
België overgebracht worden.
Art. 3.
§ 1.
De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de rundveeverbetering door
verbeteren en in stand houden van rassen die wordt georganiseerd in uitvoering van
landbouwdecreet van 28 juni 2013 (hierna verder ‘Landbouwdecreet’) betreffende
landbouw- en visserijbeleid en dit onder meer aan de hand van het beheer van
stamboeken zoals bedoeld in art. 40 van het Landbouwdecreet.
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§ 2.
De vereniging stelt zich eveneens ten doel de belangen van haar leden te behartigen,
voor zover het betreft de organisatie van genoemde rundveeverbetering. Zij kan alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, zoals
onder meer :
A. Het ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en opvolgen van selectie-programma’s zowel
voor de melkproductie als voor de vleesproductie;
B. 1. Het organiseren van alle nodige zoötechnische begeleiding en controle in het
bijzonder op het vlak van de melkproductieregistratie en de registratie van de
fokrunderen.
2. De inzameling, de studie en de verwerking van alle nodige gegevens met
betrekking tot de uitvoering van de opdrachten met het oog op de ontwikkeling van
algemene en specifieke richtlijnen en in het bijzonder de nodige programmatuur;
3. Het verstrekken van voorlichting en de foktechnische begeleiding van de
veehouders, alsmede het ondersteunen van de promotie.
C. Het overleg en samenwerking met de georganiseerde veeteelt in het algemeen en
met de andere erkende veeteeltverengingen in het bijzonder.
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Art. 4.
De Vereniging kan de nodige roerende goederen verwerven, en alle tot het verwezenlijken
van haar doelstellingen nodige overeenkomsten afsluiten.
HOOFDSTUK II. – Lidmaatschap
Art. 5.
§ 1.
De Vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. De oprichters van de
Vereniging zijn de eerste effectieve leden van de Vereniging. Hun lidmaatschap geldt voor
een termijn van 4 jaar , onverminderd hetgeen hierna bepaald is in art. 8.
§ 2.
Toegetreden leden van CRV zijn de natuurlijke en rechtspersonen die het
rundveehouderijbedrijf actief uitoefenen binnen District 9 of 10 en die hun lidgeld hebben
betaald. De Raad van Bestuur verifieert of aan deze voorwaarden is voldaan.
§ 3.
Verder zijn alle leden van de Coöperatie naar Nederlands Recht CRV u.a. die
behoren tot District 9 of 10 zoals bedoeld in de statuten van die Coöperatie, van rechtswege
toegetreden leden van de Vereniging. De Raad van Bestuur houdt toezicht op deze
voorwaarde en stelt het ledenregister van de Vereniging vast. De duur van het lidmaatschap
van die leden van rechtswege geldt zolang hun lidmaatschap van CRV u.a. geldt en neemt
derhalve van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een einde bij de beëindiging
van het lidmaatschap van CRV u.a.
§ 4.
Het aantal effectieve en toegetreden leden is onbeperkt en het aantal effectieve leden
dient minimaal vier te bedragen.
§ 5.
Naast de oprichters van de Vereniging zijn de effectieve leden van de Vereniging de
toegetreden leden die volgens de verkiezingsprocedure in verkiezingsdistricten verkozen
werden om hen te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de Vereniging. De
Algemene Vergadering verifieert of aan de voorwaarden is voldaan en neemt hen aan. De
duur van het lidmaatschap van de verkozen effectieve leden bedraagt vier jaar en kan
maximaal twéémaal hernieuwd worden via dezelfde verkiezingsprocedure.
Het
lidmaatschap van de verkozen effectieve leden neemt van rechtswege een einde bij het
verstrijken van de duur van het mandaat. De verkiezingsprocedure is bepaald in het
reglement van inwendige orde.
§ 6.
De lidmaatschapsbijdrage voor de effectieve leden wordt jaarlijks vastgesteld door
de Raad van Bestuur en mag de 150,00 EUR niet overtreffen. De lidmaatschapsbijdrage
voor het lopende boekjaar wordt geïnd middels facturatie in de maand oktober van het
betreffende boekjaar.
§ 7.
Leden-rechtspersonen dienen bij het begin van hun lidmaatschap en vervolgens bij
iedere wijziging van de vertegenwoordiging, aan de Raad van Bestuur schriftelijk de naam
mede te delen van één natuurlijke persoon, die de rechtspersoon vertegenwoordigt.
De Raad van Bestuur kan zich op deze opgave beroepen, zowel ten opzichte van derden als
ten opzichte van de rechtspersoon zelf.
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§ 8.
Specifieke onverenigbaarheden met het lidmaatschap zijn opgenomen in het
reglement van inwendige orde.
§ 9.

Tussen de leden mag niet worden gediscrimineerd.

Art. 6.
Door hun aansluiting verbinden de leden van de Vereniging er zich toe zich aan de statuten,
de reglementen en de beslissingen van de Vereniging te onderwerpen en op een bijzonder
opbouwende wijze persoonlijk de doelstellingen voorzien onder artikel 3 te bevorderen en te
helpen uitbouwen.
Art. 7.
§ 1.

Een lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het boekjaar .

§ 2.
Ieder effectief lid kan het lidmaatschap opzeggen, dit dient evenwel te gebeuren
tegen uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het volgende lidmaatschapsjaar en per
aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur..
§ 3.
De toegetreden leden dienen hun ontslag schriftelijk te melden aan de Raad van
Bestuur. Ieder toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen wanneer het niet langer aan de
toetredingsvoorwaarden beantwoordt.
§ 4.
Het lidmaatschap van de leden van de Vereniging eindigt van rechtswege bij het
overlijden van het lid of bij verlies van de hoedanigheid en/of de voorwaarden voorzien in art.
5.
Art. 8.
§ 1.
De toegetreden leden kunnen uit de Vereniging gesloten worden wanneer hun
gedrag van die aard is dat het de belangen van de Vereniging schaadt. Een algemene
gedragscode van de leden is opgenomen in het reglement van inwendige orde.
§ 2.
De uitsluiting van leden uit de Vereniging wordt beslist door de Algemene
Vergadering met een meerderheid van twee derden der stemmen.
§ 3.
De Raad van Bestuur kan een toegetreden lid schorsen in afwachting van de
beslissingen van de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Art. 9.
De ontslagnemende of uitgesloten leden en de rechthebbenden van overleden leden kunnen
geen aanspraak laten gelden op het vermogen van de Vereniging, noch enige terugbetaling
vorderen van de reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen.
HOOFDSTUK III. – De Algemene Vergadering
Art. 10.
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§ 1.
De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de Vereniging en is
samengesteld uit alle effectieve leden.
§ 2.

Ieder effectief lid beschikt op de Algemene Vergadering over één stem.

§ 3.
Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits
voorlegging van een geschreven volmacht. Elk effectief lid kan slechts één ander effectief lid
geldig vertegenwoordigen.
§ 4.
De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het
benoemen en het afzetten van de bestuurders, het uitsluiten van leden, het goedkeuren van
de begrotingen en de rekeningen, het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de
commissarissen, het benoemen en het afzetten van de commissarissen en het bepalen van
hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend, het ontbinden van de vereniging en
het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
Art. 11.
§ 1.
De Algemene Vergadering vergadert ten minste éénmaal per jaar en dit ten laatste in
de loop van de maand februari. De uitnodigingen voor de algemene vergaderingen gebeuren
per brief of e-mail. Ze vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van
vergadering. De voorzitter roept de Algemene Vergadering samen.
§ 2.
De uitnodigingen zullen aan alle effectieve leden gezonden worden ten minste acht
kalenderdagen vóór de datum vastgesteld voor de vergadering.
§ 3.
De notulen worden bewaard in een register op de maatschappelijke zetel. Leden en
belanghebbende derden kunnen de notulen inzien. Een afschrift van de notulen is
verkrijgbaar volgens de bepalingen van het reglement van inwendige orde.
Art. 12.
§ 1.

De Raad van Bestuur stelt de agenda van de Algemene Vergadering vast.

§ 2.
De voorstellen van agenda, ondertekend door tenminste één twintigste van de
effectieve leden moeten op de agenda van de Algemene Vergadering gebracht worden.
Art. 13.
§ 1.
De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over punten die regelmatig op
de agenda opgenomen worden. Over punten die niet op de agenda staan, mag slechts
beraadslaagd worden indien de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden, het aldus beslist.
§ 2.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden,
tenzij anders bepaald door de statuten of de wet.
§ 3.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid, het
oudste aanwezige lid, doorslaggevend.
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Art. 14.
Behalve in de gevallen waarin anders voorzien is door de statuten of de wet, moet minstens
de helft van de stemgerechtigde effectieve leden aanwezig zijn opdat een voorstel aan de
stemming zou kunnen onderworpen worden. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, moet er
binnen de vijftien kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering regelmatig
samengeroepen worden, die geldig over dezelfde punten uitspraak doen, wat ook het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden weze.
Art. 15.
§ 1.
De stukken en de boeken betreffende de boekhouding en de notulen worden ter
controle aan de bedrijfsrevisor voorgelegd, ten minste vijftien dagen vóór de datum die werd
vastgelegd voor de statutaire Algemene Vergadering of voor elke buitengewone Algemene
Vergadering met een agenda waarop een bespreking van het financieel beleid van de
Vereniging voorkomt.
Art. 16.
§ 1.
Op de statutaire Algemene Vergadering wordt een verslag overgelegd betreffende de
activiteiten en de financiële toestand van de Vereniging tijdens het verlopen dienstjaar. De
bedrijfsrevisor brengt verslag uit over het nazicht der rekeningen voor het afgelopen jaar.
§ 2.

Het boekhoudkundig jaar vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus.

§ 3.
De Algemene Vergadering stemt de kwijting van de Raad van Bestuur voor het
bestuur van het afgelopen jaar. Er wordt overgegaan tot de goedkeuring van de begroting
van het komende boekjaar en tot de behandeling van de andere agendapunten.
Art. 17.
§ 1.
De statuten van de Vereniging mogen slechts gewijzigd worden door een
buitengewone Algemene Vergadering daartoe door een gemotiveerde beslissing van de
Raad van Bestuur samengeroepen en waarop minstens de twee derden der effectieve leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§ 2.
De beslissingen zijn slechts geldig mits zij goedgekeurd zijn door ten minste twee
derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. Bij
doelswijziging dient ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn
op de buitengewone Algemene Vergaderingen en minstens 4/5 van de uitgebrachte
stemmen dienen de wijziging goed te keuren.
§ 3.
Indien twee derden van de effectieve leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is,
besluit de Raad van Bestuur een nieuwe buitengewone Algemene Vergadering samen te
roepen na minimum 15 dagen die geldig kan stemmen bij twee derden meerderheid, wat ook
het aantal aanwezige leden weze ; deze beslissing moet neergelegd worden op de griffie van
het rechtspersonen register bij de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd worden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Art. 18.
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§ 1.
De uitnodigingen voor de buitengewone Algemene Vergaderingen, die zich over de
wijziging der statuten zullen uitspreken, moeten de agenda en de te bespreken artikels van
de statuten vermelden, evenals de voorgestelde wijzigingen.
§ 2.
Op aanvraag van ten minste één vijfde der effectieve leden, per aangetekend
schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, zal deze een buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen binnen de dertig dagen na de betekening van de
aanvraag.
HOOFDSTUK IV. – De Raad van Bestuur
Art. 19.
§ 1.
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten
minste 3 bestuurders, waaronder de Vlaamse hoofdbestuursleden van CRV u.a. en
degenen die daartoe voorgedragen worden na verkiezing op de wijze zoals bedoeld in het
reglement van inwendige orde. De Algemene vergadering beslist wie van de voorgedragen
kandidaten als bestuurder benoemd zal worden.
§ 2.
De duur van het bestuursmandaat bedraagt vier jaar en kan maximaal twéémaal
hernieuwd worden.
§ 3.
Het mandaat van een bestuurder neemt van rechtswege en zonder kennisgeving een
einde bij het verstrijken van de duur van het mandaat.
§ 4.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

§ 5.

Alleen toegetreden leden kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur

Art. 20.
Onder de bestuurders kiest de Raad van Bestuur, met absolute meerderheid, een voorzitter,
en een penningmeester aan.
Art. 21.
§ 1.
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij
elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.
§ 2.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van beschikking en beheer te stellen
die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn
voorbehouden.
Art. 22.
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur omvatten onder meer :
-

het organisatorisch gebied : het beheer van de stamboeken, het uitvaardigen van het
reglement van inwendige orde ; het instellen van commissies ; het sluiten van
overeenkomsten met derden in het algemeen, inclusief overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van roerende en onroerende goederen.
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-

op boekhoudkundig gebied : het opstellen van het boekhoudkundig plan ;
op juridisch gebied : het optreden in naam van de Vereniging, het stellen en voeren
van alle rechtsvorderingen als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van
hetgeen door de wet en de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden.

Art. 23.
§ 1.
De Raad van Bestuur kan uit haar midden één of meer afgevaardigd bestuurder
aanduiden die met het dagelijks bestuur van de vereniging worden belast.
§ 2.
De afgevaardigd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging,
waaronder de leiding van het secretariaat en het vervullen van alle administratieve taken die
de statuten, het reglement van inwendige orde of de Raad van Bestuur aan de afgevaardigd
bestuurder opdraagt. De Raad van Bestuur kan een bezoldiging toekennen aan de
afgevaardigd bestuurders.
§ 3.
Elke afgevaardigd bestuurder kan alleen rechtshandelingen stellen en de vereniging
vertegenwoordigen voor rechtshandelingen die verband houden met het dagelijks bestuur
voor zover het bedrag ervan niet hoger is dan 5000 EUR.
§ 4.
Uittreksels van beslissingen met het oog op neerlegging in registers, handelingen en
stukken van dagelijks bestuur, ontvangstbewijzen voor postzendingen en briefwisseling met
financiële instellingen kunnen geldig worden ondertekend door elke afgevaardigd bestuurder
afzonderlijk.
§ 5.

Het mandaat van de afgevaardigd bestuurder duurt vier jaar.

Art. 24.
§ 1.
De Raad van Bestuur komt samen telkens als de voorzitter het nodig oordeelt. In
principe komt de Raad van Bestuur samen op vastgestelde termijnen. Op aanvraag van
tenminste twee bestuurders, per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de
Raad van Bestuur, is de voorzitter ertoe gehouden de Raad van Bestuur samen te roepen
binnen de vijftien dagen.
§ 2.
De voorzitter van de Raad van Bestuur moet de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting bijeenroepen, telkens als het belang van de Vereniging zulks vereist.
Op aanvraag van ten minste de helft der bestuurders, per aangetekend schrijven gericht aan
de voorzitter, zal deze een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.
Art. 25.
§ 1.
Ieder bestuurder die driemaal opeenvolgend, zonder grondige binnen de vijftien
dagen na de vergadering schriftelijk medegedeelde redenen, nalaat aan de vergaderingen
van de Raad van Bestuur deel te nemen wordt geacht ontslag te nemen. Er wordt voorzien
in zijn vervanging.
§ 2.
De vervanging van de overleden of ontslagnemende bestuurders heeft plaats op de
eerstvolgende Algemene Vergadering. De aldus gekozen bestuurder(s) voltooit(en) het
mandaat van degene die hij (zij) vervangt(en).
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Art. 26.
§ 1.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen indien ten minste de
helft van zijn leden aanwezig is.
§ 2.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 27.
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.

HOOFDSTUK V. -

Algemene bepalingen, bijdragen, begroting en gebruik der
fondsen

Art. 28.
Aan de effectieve leden kunnen presentiegelden, verplaatsings- en verblijfkosten toegekend
worden. Het bedrag van deze vergoedingen wordt door de Algemene Vergadering
vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Art. 29.
De geheime stemming is verplicht wanneer het erom gaat iemand tot taken of functies te
kiezen of een beslissing te nemen betreffende één of meer personen.
Bij staking van stemmen, bij om het even welke stemming, wordt het voorstel verworpen.
Art. 30.
De Vereniging zal zijn fondsen gebruiken voor het verwezenlijken van de doelstellingen
vastgelegd in artikel 3 van deze statuten.
HOOFDSTUK VI. – Ontbinding van de Vereniging
Art. 31.
§ 1.
De ontbinding van de Vereniging mag slechts uitgesproken worden op beslissing van
vier vijfden van de effectieve leden, aanwezig op een speciaal daartoe samengeroepen
Algemene Vergadering, waarop minstens de twee derden van de effectieve leden aanwezig
zijn.
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§ 2.
Indien het aantal niet bereikt wordt, roept de Raad van Bestuur een nieuwe Algemene
Vergadering samen na minimum 15 dagen, die een besluit zal kunnen nemen wat ook het
aantal aanwezig leden weze.
§ 3.
Deze beslissing moet neergelegd worden op de griffie van het rechtspersonenregister
bij de Rechtbank van Koophandel en bij uittreksel gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Art. 32.
Bij de ontbinding van de Vereniging wordt de bestemming van het stamboek en van de rest
van het patrimonium ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het
Landbouwbeleid. De Algemene Vergadering zal het netto-vermogen overmaken aan één of
meer verenigingen met een gelijkaardige doelstelling als deze van de Vereniging.
Art. 33.
Voor alles wat niet in deze statuten uitdrukkelijk is voorzien, wordt gehandeld en beslist
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd 17.10.16 en ter goedkeuring voorgelegd worden
aan de algemene vergadering dd 17.10.16

Dirk Ryckaert
Voorzitter
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Stefaan Van Hasselt
afgevaardigd bestuurder
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