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TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “ Vétérinaires sans Frontières-Belgique – Dierenartsen
zonder Grenzen-België”, kortweg “VSF-DZG-Belgium”
Maatschappelijke zetel
Artikel 2. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 36-38,
in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Elke verandering van de maatschappelijke zetel dient
binnen de maand van haar datum in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt.
TITEL II. - Doel
Artikel 3. De vereniging heeft tot doel de dierlijke gezondheid en de dierlijke productie in de
minder begunstigde streken van de wereld te verbeteren, ten einde de voeding en gezondheid van
de mens te optimaliseren, met inachtneming van de bescherming van het milieu, in een
perspectief van samenwerking en duurzame ontwikkeling (ook in noodsituaties).
Contactname met de inheemse bevolkingen, het Noord-Zuid debat en de bewustwording
omtrent de problemen van de ontwikkelingslanden behoren tevens tot het doel van de
vereniging.
De vereniging zal zich op geen enkele bepaalde politieke, filosofische, godsdienstige of etnische
strekking beroepen.
Om haar doel optimaal te bereiken, zal ze lid mogen worden van elke andere vereniging met
hetzelfde of gelijkaardig doel of met een doel dat het bereiken van haar doel kan bevorderen; ze is
met name lid van de internationale vereniging zonder winstoogmerk “VSF-EUROPA”.

De vereniging mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de
verwezenlijking van haar doel. In dat kader mag ze met name haar medewerking verlenen aan en
belangstelling hebben voor iedere activiteit die de verwezenlijking van haar doel vooruit zou
kunnen helpen, alsook de fondsen, die nog niet specifiek aan de activiteiten van de vereniging
zijn toegewezen, zo goed mogelijk beleggen.
TITEL III. - Leden
Artikel 4. Het aantal effectieve leden van de vereniging is niet beperkt. Het bedraagt minstens
vier. De effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun actieve medewerking verlenen aan de
vereniging. De beslissing omtrent de aanvaarding van effectieve leden wordt getroffen door de
algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur. Tegen de beslissing van de
algemene vergadering is geen beroep mogelijk. Alleen de effectieve leden hebben de
hoedanigheid van lid in de zin van de wet van 27 juni 1921.
Artikel 5. Personen die de vereniging wensen te helpen om haar doel te bereiken, kunnen door de
raad van bestuur op hun schriftelijke aanvraag als lid-sympathisant worden aanvaard.
De leden-sympathisanten hebben geen andere rechten dan op de hoogte te worden gehouden
van de activiteiten van de vereniging en, op beslissing van de raad van bestuur, te worden
uitgenodigd op een of andere van haar activiteiten of vergaderingen. Zij hoeven geen enkele
bijdrage te betalen.
Artikel 6. De uitsluiting van effectieve leden gebeurt zoals bepaald door de wet. Onder meer het
niet betalen van twee jaarlijkse bijdragen of het einde van alle deelname aan de activiteiten van de
vereniging kunnen een reden tot uitsluiting zijn. In afwachting van de beslissing van de algemene
vergadering mag de raad van bestuur de effectieve leden waarvan hij de uitsluiting voorstelt,
schorsen. De uitsluiting van de leden-sympathisanten valt onder de bevoegdheid van de raad van
bestuur. Een eventuele uitsluiting van een effectief lid geschiedt bij een per post aangetekend
schrijven. Ze heeft uitwerking de dertigste dag na het versturen ervan.
Artikel 7. Het uittredende, geschorste of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of
rechthebbenden van een overleden vennoot, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk
vermogen. Zij kunnen noch rekeningopgave, noch rekenschap, noch verzegeling, noch inventaris
eisen of vorderen.
TITEL IV.- Bijdragen
Artikel 8. De effectieve leden betalen een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van die bijdrage wordt
bepaald door de raad van bestuur. Ze bedraagt minimum 25 EUR. Het maximum ervan is
vastgesteld op 1.000 EUR.
TITEL V. – Algemene Vergadering

Artikel 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, die elk beschikken
over één stem. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Artikel 10. De algemene vergadering is het algemeen bestuursorgaan van de vereniging. Ze
beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of deze statuten zijn toegekend
.
Tot de bevoegdheden die aan haar zijn voorbehouden behoren onder andere :
1. de wijzigingen van de maatschappelijke statuten;
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3. de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
5. de uitsluitingen van effectieve leden.
Artikel 11. Elk jaar moet er minstens één algemene vergadering worden gehouden tijdens het
eerste semester, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Op beslissing van de raad van bestuur of op vraag van ten minste een vijfde van de effectieve
leden kan de vereniging op elk ogenblik in een buitengewone algemene vergadering worden
samengeroepen. Elke vergadering zal worden gehouden op de in de oproeping aangeduide dag,
uur en plaats. Alle leden moeten er op uitgenodigd worden.
Artikel 12. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur per
gewone brief, die minstens acht dagen vóór de vergadering aan alle leden toegestuurd wordt, en
die ondertekend is door de secretaris en de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur. De
oproeping vermeldt de agenda.
Behalve in de gevallen vermeld in de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, kan de
algemene vergadering geldig beraadslagen over punten, die niet op de agenda staan, voor zover
het dringende gevallen betreft, die aanvaard zijn door een drievierde meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 13. Elk effectief lid heeft het recht deel te nemen aan de algemene vergadering. Het mag
zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Elk lid mag slechts van één volmacht
drager zijn. De volmachtdrager moet een effectief lid zijn.
Alle vennoten hebben een gelijk stemrecht, ze beschikken elk over één stem.
Artikel 14. Alle effectieve leden hebben een gelijk stemrecht op de algemene vergadering.
De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen genomen, behoudens in de gevallen waarvoor in andere zin is beslist door de wet of
deze statuten. Bij staking van stemmen zal die van de voorzitter of van de bestuurder die hem
vervangt, beslissend zijn.
Artikel 15. De algemene vergadering kan enkel conform de artikelen 8 en 20 van de wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, geldig beraadslagen omtrent de
ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten.

Artikel 16. De beslissingen van de algemene vergadering worden neergeschreven in een register
van door de voorzitter ondertekende processen-verbaal. Dat register wordt bewaard op de
maatschappelijke zetel, waar alle leden er, zonder verplaatsing van het register, kennis van kunnen
nemen. Alle vennoten, of derden die een belang kunnen laten gelden, mogen uittreksels vragen,
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur. Iedere wijziging van de statuten moet
binnen de maand van haar datum bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van bestuurders.
TITEL VI – Bestuur, dagelijks bestuur
Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad die bestaat uit minstens vier en ten
hoogste elf leden, die uit de effectieve leden door de algemene vergadering worden benoemd
voor een termijn van vier jaar en die te allen tijde kunnen worden afgezet. Om de twee jaar treedt
de helft van de raad van bestuur af. Om de twee jaar zal er dus een bestuurraadsverkiezing zijn.
De uittredende leden zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur zal door delegatie speciale opdrachten kunnen toevertrouwen aan een van
zijn leden of aan personen buiten de vereniging.
Artikel 18. Wanneer er een vacature ontstaat tijdens een mandaat, kan de algemene vergadering
een voorlopige bestuurder aanstellen. Die beëindigt dan het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De functie van bestuurder eindigt door
afzetting, overlijden, onbekwaamheid of ontslag. Dit laatste zal van kracht zijn de dertigste dag na
het versturen van een aangetekende ontslagbrief.
Artikel 19. De raad duidt uit zijn leden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een
penningmeester en een secretaris aan.
Bij verhindering van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de oudste van de
aanwezige bestuurders.
Artikel 20. De raad vergadert na oproep door de voorzitter en de secretaris.
Hij kan alleen geldige beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
De beslissingen worden bij absolute meerderheid van de stemmen genomen; bij staking van
stemmen is die van de voorzitter of zijn vervanger beslissend. Ze worden neergeschreven in de
vorm van processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die
worden opgetekend in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden afgeleverd en alle
andere stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 21. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur en
het beheer van de vereniging.

Artikel 22. De raad mag het dagelijks bestuur van de vereniging, met gebruik van de daaraan
verbonden handtekening, delegeren aan een onder zijn leden gekozen afgevaardigd bestuurder of
aan een buiten zijn leden gekozen volmachtdrager. Hij zal de bevoegdheden van die
afgevaardigde en eventueel zijn salaris of wedde bepalen. De bevoegdheden van de afgevaardigd
bestuurder of de volmachtdrager nemen een einde de dag zelf van hun intrekking door de raad
van bestuur of, behoudens afwijkende instemming van de raad van bestuur, de dertigste dag na
het versturen van de aangetekende brief die de betrokkene ontslaat.
Artikel 23.Gerechtelijke procedures, het zij als eiser of als verweerder, worden in naam van de
vereniging door de raad van bestuur ingesteld of opgevolgd, voor diligente opvolging door de
voorzitter of de afgevaardigd bestuurder.
Artikel 24. De handelingen, andere dan van dagelijks bestuur, die de vereniging verbinden,
worden, behoudens bijzondere delegatie door de raad, ondertekend ofwel door de voorzitter en
een bestuurder, ofwel door twee bestuurders; zij hoeven hun bevoegdheden niet te bewijzen
tegenover derden.
Artikel 25. De bestuurders gaan wegens hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en
zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
Artikel 26. De secretaris, en in diens afwezigheid de voorzitter, is gemachtigd om giften aan de
vereniging voorlopig of definitief te aanvaarden en om alle nodige formaliteiten voor hun
verwerving te vervullen.
TITEL VII – Reglement van interne orde
Artikel 27. De raad van bestuur zal een reglement van interne orde mogen voorstellen aan de
algemene vergadering.
Dat reglement zal door een algemene vergadering gewijzigd kunnen worden bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
TITEL VIII – Diverse bepalingen
Artikel 28. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt de 31ste december.
Artikel 29. De rekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar worden
jaarlijks voorgelegd aan de gewone algemene vergadering. Indien een commissaris wordt
benoemd, worden de wijze van zijn aanstelling en de voorwaarden waarin hij zijn functie
uitoefent, bepaald conform de wet van 27 juni 1921.

Artikel 30. Ingeval de vereniging ontbonden wordt, zal de algemene vergadering de vereffenaars
aanstellen, hun bevoegdheden omschrijven en de bestemming van de netto-activa van het
maatschappelijk vermogen bepalen.
Die affectatie zal verplicht moeten gebeuren ten gunste van een vereniging die dezelfde
doelstellingen nastreeft. Deze beslissingen, alsmede naam, beroep en adres van de vereffenaar(s)
zullen bekend gemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 31. Al hetgeen waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in deze statuten, wordt geregeld door
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

