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Vlaamse Federatie voor Hondensport
Bij afkorting

V.F.H.

STATUTEN
Ondernemingsnummer: 464 017 118
Verenigingsnummer: 1621898

Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving ( versie van 8 juli 2004)
Aanpassingen goedgekeurd door Raad van Bestuur op 10.12.2005
Goedgekeurd door de A.L.V. van 11/03/06

I.

NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL.

Art.01. Naam
De vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht op 28 mei 1998 en draagt de naam
VLAAMSE FEDERATIE VOOR HONDENSPORT, bij afkorting V.F.H. Zij wordt verder in
deze akte als sportfederatie aangeduid. Bij de aangesloten federaties en clubs zal deze benaming
steeds worden gebruikt in alle documenten en publicaties door aansluitend op hun eigen
benaming en activiteitenplaats te vermelden “Aangesloten bij de Vlaamse Federatie voor
Hondensport”. De voertaal der federatie is het Nederlands.
Art.02. Zetel en Plaats.
Bij de oprichting bevindt de zetel zich: Nieuwe Steenweg 172, B-3870 Heers, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Tongeren. De sportfederatie zal steeds haar zetel hebben in het
Nederlandstalig grondgebied van België of in Brussel-Hoofdstad en kan slechts worden
overgeplaatst door een algemene ledenvergadering zoals voorzien in de wet van juni 1921 zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.
Art.03. Duur.
De sportfederatie wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art.04. Doel.
De sportfederatie heeft tot doel bij de aangesloten personen en verenigingen het beoefenen van
openluchtleven, sport en beweging op elk gebied te stimuleren, te organiseren en te promoten,
gepaard aan een diervriendelijke beoefening van de diverse programma’s van bewegingssport
met hun honden. Hiertoe kan de v..z.w. alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder
tijd – of frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende goederen of onroerende goederen
verwerven, behouden, van de hand doen in welke vorm dan ook. De v.z.w. kan tevens
economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze
activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.
Wanneer, bij sportbeoefeningben, rekening dient gehouden met stambomen worden alleen de
officiële en erkende stambomen in aanmerking genomen afgeleverd door een overkoepelend
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landelijk of internationaal organisme. Ondanks het feit dat diverse aangesloten verenigingen
naast de hondensport een kynologische nevenactiviteit kunnen uitoefenen, heeft de V.F.H. zelf
geen enkele kynologische betrachting of voorkeur. De V.F.H. zelf beoefent geen kynologische
activiteit en is dus geen kynologische vereniging.

II. LEDEN.
Art.05.
De V.F.H. is een confederatie van afzonderlijke hondensportfederaties en hondensportclubs.
Deze federaties en clubs zijn aparte V.Z.W.’s en hebben hun eigen autonomie wat betreft
stambomen en hondensportdisciplines. Zij bestaan uit effectieve en aangesloten leden.
De V.F.H. telt drie categorieën leden:
De werkelijke leden
De toetredende leden
De ereleden.
1.De werkelijke leden:
Deze categorie bestaan uit drie onderverdelingen en vormen de algemene vergadering.
a)De stichtende leden:
Dit zijn personen die als zodanig de akte van stichting van 28 mei 1998 hebben ondertekend. Zij
blijven als werkelijk lid beschouwd en deel uitmaken van de algemene vergadering zolang ze
hun activiteit in de V.F.H. blijven bewijzen zoals bepaald in het huishoudelijk der V.F.H.
b)De aangesloten Hondensport federaties en Hondensport clubs:
De V.F.H. is een confederatie van afzonderlijke hondensportfederaties en hondensportclubs.
Deze federaties en clubs zijn aparte V.Z.W.’s en hebben hun eigen autonomie wat betreft
stambomen en hondensportdisciplines.De vertegenwoordigers van deze verschillende
verenigingen en clubs maken deel uit van de algemene vergadering van de V.F.H.. De
voorwaarden om lid te worden, de wijze van aanvaarding, de aard van het lidmaatschap en de
eraan verbonden rechten en plichten worden omschreven in het huishoudelijk reglement der
V.F.H.
c)De leden van de Raad van Bestuur:
Zij maken deel uit als werkelijk lid voor de duurtijd van hun
mandaat vanaf het ogenblik dat
zij door de A.L.V tot dit mandaat werden benoemd.
2. De toetredende leden:
Dit zijn leden in het eerste jaar van aansluiting. Zij hebben toegang tot de algemene vergadering
maar stemrecht zoals beschreven in het H.R.
3.De ereleden zijn deze personen die op voorstel van de Raad van Bestuur door de algemene
vergadering der V.F.H. wegens verdiensten voor de Hondensport in het algemeen of voor de
V.F.H. in het bijzonder deze titel hebben bekomen. Zolang zij deze titel voeren hebben zij
toegang tot de algemene vergadering maar er, indien dit niet voortspruit uit het eveneens behoren
tot één der bovenstaande twee categorieën van werkelijke leden, geen spreek – of stemrecht..
Art.06.
Het aantal werkelijke leden mag niet minder bedragen dan drie. De oprichters zijn de eerste
werkelijke leden. De Raad van Bestuur beslist over het aanvaarden van de leden volgens de
aanvaardingsvoorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement. Tegen niet-aanvaarding
wegens vormfout kan beroep aangetekend worden binnen de dertig dagen en dit moet zodra
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mogelijk behandeld worden door de algemene ledenvergadering. Het lidmaatschap houdt de
aanvaarding in van zowel de statuten als het huishoudelijk reglement en vigerende
reglementeringen.
Art.07.
De ontslagname en uitsluiting van een lid gebeurt op de wijze bepaald door de wet van 27 juni
1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Art.08.
Aan de leden kan een maximum lidgeld van 25.000 € per jaar worden gevraagd. Binnen deze
marge zal het huishoudelijk reglement het bedrag van het lidgeld per jaar omschrijven.

III. DE ALGEMENE VERGADERING.
Art.09.
De algemene vergadering is samengesteld uit de werkelijke leden, zijnde de oprichters en de
leden van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordigers van de onderscheiden federaties, en
wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn ontstentenis door de
ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een werkelijk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid. Een werkelijk
lid mag niet meer dan één ander werkelijk lid vertegenwoordigen.
Art.10.
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering, de wijze van samenroepen en beraadslagingen
zijn bepaald in de Wet van 27 juni 1921, alsmede de na te komen regels bij het wijzigen van
statuten.
Inzonderheid en tot de uitsluitende bevoegdheid der algemene ledenvergadering behoort:
het goedkeuren en het wijzigen van de statuten
het (her)benoemen en afzetten van de bestuurders,
aanduiding van twee kascontroleurs voor nazicht van de boekhouding en de
rekeningen van het komende boekjaar. Deze krijgen inzage zowel van het
kasboek, de bankboeken, de rekeningsuitreksels van alle bewijsstukken en
voorradige fondsen en waardepapieren. Zij brengen verslag uit op de algemenen
vergadering,
goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting,
goedkeuring van het principe van de ontbinding van de v.z.w., benoeming van de
vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding en
bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding
beslissing tot uitsluiting van een lid.
bekrachtiging van de door het Bestuur getroffen sancties;
beslissing tot omzetting van de v.z.w. in een vennootschap met Sociaal
Oogmerk;
vrijwillige uittreding uit de V.C.H.H.D.
alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende
bevoegdheden;
Zowel de dagorde als de besluiten worden bij gewone brief kenbaar gemaakt. Elk lid van de
vergadering ontvangt een afschrift van de notulen als bijlage bij de oproepingsbrief voor de
volgende algemene vergadering.
Art.11.
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De algemene vergadering vindt minstens eenmaal per jaar plaats op een dag bepaald door de
Raad van Bestuur binnen de eerste vier maanden volgend op het einde van het boekjaar.. Deze
algemene ledenvergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen per gewone brief.
De uitnodigingen, ondertekend door de algemene secretaris, worden minstens één maand op
voorhand aan de effectieve leden gezonden en omvatten zowel de dagorde als de toegangs - en
stemkaart.
Bijkomende algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen op dezelfde wijze telkens
de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht voor de goede werking der V.F.H. Een bijkomende
algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer tenminste een vijfde van de
werkelijke leden dit schriftelijk en gemotiveerd aanvraagt.

IV.

DE RAAD VAN BESTUUR, ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR
EN VERTEGENWOORDIGING

Art.12.
De bestuurders worden aangesteld door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur bestaat
uit minstens drie leden, zijnde de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze drie
functies zijn onderling niet cumuleerbaar. Naargelang van de noodzaak kan de algemene
ledenvergadering de Raad van Bestuur uitbreiden met een aantal commissarissen belast met een
specifieke bestuursfunctie. De raad van Bestuur oefent zijn mandaat onbezoldigd uit. Het
mandaat der bestuurders is drie jaar. De eerste bestuurders, gesproten uit de oprichters vennoten worden evenwel benoemd voor een mandaat van zes jaar. De beurtrol voor verder
trapsgewijze aftreden van een derde van de bestuurders vanaf het tweede mandaat, wordt
voorzien in het huishoudelijk reglement. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Behalve voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die in geen geval
cumuleerbaar zijn, heeft de Raad van Bestuur bij het openvallen van een van de overige
bestuursfuncties de keuze om ofwel de opengevallen functie te laten cumuleren door een van zijn
overige bestuursleden ofwel een kandidaat-bestuurder aan te stellen als adviseur van de Raad van
Bestuur. Bij de eerstvolgende algemene vergadering stelt de Raad van Bestuur de nieuwe
kandidaat ter bekrachtiging voor aan de algemene ledenvergadering voor de resterende duur van
het mandaat.
Ar.13.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur der v.z.w., het dagelijks bestuur
inbegrepen, zonder bijkomende goedkeuring van de Algemene Vergadering. De Raad van
Bestuur is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en beschikking, ook
het vervreemden, zelfs om niet, en van hypothekeren, van lenen en uitlenen, zonder limiet op de
termijn, van roerende en onroerende goederen. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle
handelsverrichtingen, verzekeringsverrichtingen en bankverrichtingen, inclusief het opheffen van
hypotheken.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de v.z.w., zonder bijkomende machtiging van de
Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen. Hij
kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de v.z.w. gevoerd. Hij beslist autonoom over
het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen; hij verbindt geldig de vereniging in alle types
contracten die er mogelijk zijn. Twee bestuurders, wie ze ook zijn, kunnen met hun gezamenlijke
handtekening de v.z.w. verbinden en vertegenwoordigen in alle materies; het louter bewijs van
hun benoeming hiertoe door de Raad van Bestuur volstaat hiervoor
De Raad van Bestuur heeft de residuaire bevoegdheid binnen de v.z.w. voor alles wat niet is
geregeld, behalve voor wat expliciet door de Wet aan de Algemene Vergadering is gegeven én
voorbehouden en voor alles wat deze statuten expliciet aan een ander orgaan is gegeven én niet
aan de Algemene Vergadering door de Wet is voorbehouden.
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Het is, binnen het zonet vermeld kader, volledig bevoegd voor het regelen van alle materies die
noch door de Wet, noch door deze statuten zijn geregeld.
Art.14.
De Raad van Bestuur vergadert geldig wanneer minstens de helft plus één van de bestuurders
aanwezig is. Zij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De Raad van
Bestuur vergadert minstens eenmaal per trimester. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij afwezigheid
van een of meer bestuursleden mag een ander bestuurslid bij volmacht stemmen. Men mag
echter slechts houder zijn van één volmacht.

V.

REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Art. 15.
Het boekjaar van de Sportfederatie loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt
vanaf de oprichting tot 31 december. De rekeningen en begroting zullen door de Raad van
Bestuur aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

VI.

ONTBINDING,VEREFFENING

Art.16.
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
algemene ledenvergadering besluiten om de sportfederatie te ontbinden, indien twee derden der
effectieve leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd en van de aanwezigen twee derden beslissen
tot ontbinding.
Art.17.
De bestemming van het netto-vermogen van het maatschappelijk bezit zal bij ontbinding plaats
vinden ten voordele van een Vlaamse vereniging die gelijkaardige doeleinden nastreeft. In dit
opzicht kan de algemene vergadering zich uitspreken om het overblijvende netto actief te
verdelen over meer dan één soortgelijk werk
Art.18.
Het huishoudelijk reglement, en elke later voorgestelde wijziging daaraan, zal door de Raad van
Bestuur worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
Art.19.
Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Publicaties Belgisch Staatsblad
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1° eerste publicatie op 10 sept. 1998;
2° wijziging op 3 aug 2001;
3° wijziging op 20 juni 2002;
4° wijziging op 9 sept. 2004;
5° wijziging op 3 okt. 2005;
Laatste wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10.12.05 en A.LV 11 maart 2006.
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