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De ondergetekenden :
Danny Buysse, Veurnseweg 169, 8900 Ieper.
Yves Verriest, Riethuisstraat 39, 8200 St. Andries.
Heidi Semetier, Oudstrijdersstraat 35, 8770 Ingelmunster.
Isabelle Deschuyteneer, Vossestraat 64, 9890 Gavere;
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te
richten, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen :
TITEL I. -- Benaming en vestigingsplaats
De vereniging draagt de naam " Houvast ". De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd
op onderstaand adres, maar kan naar een adres buiten genoemd arrondissement worden overgebracht
bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.
Veurnseweg 169, 8900 Ieper.
TITEL II. -- Doel, duur
De vereniging heeft tot doel informatie, communicatie, dienstverlening en ontspanning te bieden in
de breedste zin in het kader van huwelijk, gezinsontbinding, echtscheidingsproblematiek, overlijden
van een partner, samenwonen, relatiebreuk, samenwoningsproblematiek, gelijkwaardig ouderschap,
nieuw samengestelde gezinnen en gezinsgerelateerde problematieken bij alleenstaande ouders.
De vereniging richt zich tot alleenstaande ouders en kinderen van alleenstaande ouders. In haar
werking naar kinderen hanteert de vereniging het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het
Kind als maatstaf. De vereniging kan onbeperkt alle initiatieven nemen om activiteiten te
organiseren die direct of indirect verband (kunnen houden met de doelstellingen. De vereniging is
niet politiek, noch religieus gebonden. Handelsdaden mogen alleen gesteld worden voor zover ze in
relatie staan tot de doelstellingen van de vereniging en de opbrengst ervan wordt gebruikt voor de
realisatie van deze doelstellingen. De bestuursorganen van de vereniging bestaan voor minstens twee
derden uit leden met de Belgische nationaliteit.
De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur. Ze kan ontbonden worden overeenkomstig de wet
en de voorwaarden van de onderhavige statuten.
TITEL III. -- Leden, aanvaardingen, uitsluitingen
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan drie. Enkel
natuurlijke personen kunnen lid worden. Om als lid toegelaten te worden, moet voldaan worde aan
de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement (HR). De persoon die lid wenst te worden
van de vereniging moet, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk een aanvraag indienen bij een lid van de
raad van beheer. Nieuwe leden worden aanvaard, na beraadslaging en beslissing terzake, met
gewone meerderheid in de raad van beheer. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het
ontslag wordt schriftelijk aan de voorzitter van de raad van beheer meegedeeld. Het lid dat niet meer
voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden, kan door de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid uitgesloten worden. De raad van beheer kan het lidmaatschap van een lid bij gewone
meerderheid schorsen, tot de eerstvolgende algemene vergadering (AV), waar over een eventuele
uitsluiting kan gestemd worden. Elk lid heeft het recht hierover door de AV gehoord te worden. De
jaarlijkse ledenbijdrage wordt bepaald door de AV, maar mag niet meer bedragen dan EUR 50,00.
Een nieuw lid betaalt zijn bijdrage binnen de veertien dagen na aansluiting; de hernieuwing van de
jaarlijkse bijdrage dient ook betaald te worden binnen de veertien dagen na vervaldag van het
lidmaatschap. Na opgegeven termijn van dertig dagen wordt het lid geacht ontslagnemend te zijn.
Toetredende leden hebben het recht agendapunten toe te voegen aan de agenda van de AV. Hiertoe
richten zij minstens één maand voor de betreffende samenkomst van de AV een schriftelijke nota
aan de voorzitter van de raad van beheer.

http://www.just.fgov.be/cgi_vzw/vzw_a_1.pl?DETAIL=DETAIL&caller=list&row_i... 17/05/2003

V.Z.W. - A.S.B.L.

Page 2 of 3

TITEL IV. -- Algemene vergadering
De algemene vergadering (AV) is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door
de voorzitter van de raad van beheer. Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich door een ander
lid laten vertegenwoordigen.
De AV is uitsluitend bevoegd voor het benoemen en ontslaan van beheerders, het goedkeuren van
rekeningen en van begrotingen, het wijzigen van de statuten, het vrijwillig ontbinden van de
vereniging. Alle andere bevoegdheden worden waargenomen door de raad van beheer. De AV wordt
door de raad van beheer bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist. Zij
vergadert minstens éénmaal per jaar voor de goedkeuring van rekeningen en begroting. De raad van
beheer moet de AV bijeenroepen als één vijfde van het aantal leden daarom verzoekt. De leden
worden schriftelijk uitgenodigd, minstens veertien dagen voor de bijeenkomst. De agenda staat op de
uitnodiging vermeld. Alle agendapunten die schriftelijk door minimum één twintigste van de leden
worden aangevraagd, moeten aan de agenda worden toegevoegd. De AV kan slechts geldig
beraadslagen als ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. Wordt dit aantal niet bereikt,
dan wordt op basis van dezelfde agenda een nieuwe bijeenkomst samengeroepen, waar dan geldig
wordt beslist met de aanwezige leden. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. Alle
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde
stemmen. De beslissingen worden opgenomen in notulen en bijgehouden in een daartoe bestemd
register dat kan worden ingezien door al wie een wettig belang kan doen blijken. Bij staking van
stemmen, is de stem van de voorzitter van de vereniging doorslaggevend.
TITEL V. -- Raad van beheer
De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer (RvB), die tenminste uit drie leden bestaat.
De beheerders worden voor een periode van één jaar verkozen uit en door de AV. De beheerders zijn
ten allen tijde door de AV afzetbaar.
Het mandaat van beheerder is onbezoldigd; weliswaar worden de werkelijke kosten vergoed die
voortvloeien uit de uitoefening van de acties voor rekening van de vereniging. De oprichters zijn de
eerste werkende leden en vormen aanvankelijk de RvB. De RvB beslist over het aanvaarden van
nieuwe leden in het bestuur; deze nieuwe leden mogen hun kandidatuur stellen nadat ze ten volle
twee jaar lid zijn van de vereniging. Het samenstellen en wijzigen van een Huishoudelijk Reglement
behoort tot de bevoegdheid van de RvB. De RvB verdeelt de taken onder zijn leden en kiest een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter roept de raad samen en zit de
bijeenkomsten voor. De RvB kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van de leden
aanwezig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen, is de stem van de voorzitter van de vereniging doorslaggevend. De beslissingen van de
RvB worden opgenomen in notulen die in een daartoe bestemd register worden bijgehouden; deze
verslagen worden ondertekend door alle aanwezige leden bij een desbetreffende bijeenkomst. De
RvB vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging zonder machtiging van de AV, in alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke. Handelingen en dit voor alles wat niet tot de uitdrukkelijke
bevoegdheid van de AV behoort. De RvB kan alle handelingen van beheer verrichten en bovendien
alle daden van beschikking stellen. Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig zou
vertegenwoordigd zijn, de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de penningmeester
zonder dat deze van enige beraadslaging of machtiging blijk moeten geven. De RvB kan bepaalde
bevoegdheden delegeren aan door haar aangestelde personen. Voor alle verschijningen voor notaris
en openbaar bestuur is de vereniging geldig vertegenwoordigd door twee leden van de RvB die
daartoe afgevaardigd worden. De RvB vaardigt alle reglementen van inwendige orde uit die voor de
goede werking van de vereniging noodzakelijk worden geacht; deze reglementen zijn vervat in het
huishoudelijk reglement.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari (00.00 uur) tot en met 31 december (24.00 uur).
In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van het officiële inwerkingtreden (= daags
na publicatie van de statuten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) tot 31 december (24.00 uur).
De RvB bereidt de rekeningen en de begroting voor, en legt ze ter goedkeuring voor aan de AV.
Een lid van de RvB die gedurende een vol jaar geen enkele vergadering van de raad persoonlijk heeft
bijgewoond, wordt geacht ontslaggevend te zijn, behoudens geval van overmacht.
TITEL VI. -- Ontbinding en wijziging statuten
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de AV één of meerdere vereffenaars, waarvan zij ook de
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bevoegdheden bepaalt. Bij ontbinding wordt het vermogen van de vereniging overgedragen aan een
instelling met gelijkaardige doelstellingen. De keuze van deze instelling wordt gemaakt door de AV.
Het wijzigen van het doel van de vereniging kan slechts beslist worden in de AV bij éénparigheid
van stemmen, en bij een aanwezigheid van tweederden van het aantal leden. Tot een
statutenwijziging kan slechts worden overgegaan bij beslissing in de AV. In de oproepingsbrief tot
de AV moet deze statutenwijziging worden aangekondigd. De wijziging van de statuten dient te
gebeuren bij aanwezigheid van tweederde van het aantal leden en met tweederde meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden. Voor alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten wordt
bepaald, wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement en geldt de wet van 27 juni 1921,
Wijziging van ll.
Ieper, 5 februari 2003.
<OH>--Raad van beheer
Danny Buvsse, Veurnseweg 169, 8900 Ieper.
Yves Verriest, Riethuisstraat 39, 8200 Sint-Andries.
Heidi Serretier, Oudstrijdersstraat 35, 8770 Ingelmunster.
Isabelle Deschuyteneer, Vossestraat 64, 9890 Gavere.
(Volgen de handtekeningen.)
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