
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De Kynologenvereniging Moldernete werd in 1977 als vereniging zonder winstgevend doel opgericht 
door de volgende personen: Dhr. Jozef Bomhals, Mevr. Nelly Gelders, Dhr. André Mast, Mevr. Rita 
Reef, Dhr. W.P. Rüter, Dhr. Willy Seykens, Dhr. John Van Herck, Dr. André Van Spaendonck en Mevr. 
Denise Verhulst.  De statuten werden in bewaring gegeven bij Notaris Leo Vander Laenen, Baron de 
Trannoyplein 8 te Tongerlo op 12 januari 1977. 
 
Naar aanleiding van de nieuwe wet op de VZW’s van 4 april 2019, goedgekeurd op de Algemene 
Ledenvergadering van K.V. Moldernete VZW van 10 juli 2020. 
 
 

STATUTEN K.V. MOLDERNETE VZW (KKUSH nr. 628) 
 
 

Artikel 1 - Naamgeving 
De vereniging draagt de naam “Kynologenvereniging Moldernete VZW” afgekort KVM of K.V. 
Moldernete.  De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2400 Mol, Bresserdijk 25.  De vereniging 
resorteert onder de ondernemingsrechtbank van Antwerpen onder het gewest Turnhout.  De 
vereniging werd opgericht voor onbeperkte duur. 
 
Artikel 2 – Doel - Voorwerp 
De vereniging heeft geen winstuitkering en keert geen vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de 
leden,de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloze 
doel.  Het doel van de vereniging is liefhebbers van honden nader tot elkaar te brengen, de goede 
opvoeding en de raszuiverheid aan te moedigen en te bevorderen.  Dit doel heeft o.a. de hieronder 
genoemde activiteiten tot voorwerp: 
- Het inrichten van een hondenschool 
- Het inrichten van clubmatches, wedstrijden en tentoonstellingen 
- Het houden van vergaderingen en lezingen 
- Het geven van cursussen en informatie op kynologisch gebied 
- Haar leden naar best vermogen deskundig voor te lichten ingeval van aankoop, import of het 

fokken van honden 
- Alle wettige middelen aan te wenden die voor dit voorwerp bevorderlijk zijn, mits niet in strijd 

met de standregelen en de bijzondere reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint 
Hubertus. 

 
Artikel 3 - Aangesloten bij de KKUSH 
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus (KKUSH) onder het 
nummer 682, waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt.  Zij 
erkent de Conventie van het Pakt van 6 januari 1908, dat aan de basis ligt van de leiding van de 
Belgische Kynologie.  Zij verbindt er zich toe andere organisaties, niet aangesloten bij de KKUSH of 
het FCI (Féderation Cynologique Internationale), noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen. 
 
 

.../... 
 

VZW, KKUSH nr. 682 
Maatschappelijke zetel : Bresserdijk 25 ,2400 Mol, T +32/14 32.17.80 
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Verantwoordelijke GP & Secretariaat : Mevr. B. Vanhout, Sprietstraat 23, 2400 Mol, GSM +32/477 51.21.59 

Penningmeester : de Heer J. Beysen, Egstraat 8, 3920 Lommel, GSM +32/479 70.91.30 
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Artikel 4- Leden 
Het ledenaantal is onbeperkt, maar moet minimum uit drie leden bestaan en is als volgt 
samengesteld: 
 
1. Effectieve leden of werkende leden, die jaarlijks lidgeld van maximum 100 EURO betalen.  Deze 

zijn opgedeeld in hoofdleden en bijleden en hebben toegang tot alle clubactiviteiten.  De 
hoofdleden ontvangen alle clubcorrespondentie en hebben recht op een verminderd 
inschrijfgeld op de door de Raad van Bestuur goedgekeurde evenementen.  Zij beschikken over 
stemrecht op de Algemene Vergadering.  Zij moeten minstens 2 jaar lid zijn en minstens 18 jaar 
oud. 

 De bijleden: dit zijn gezinsleden wonende onder één dak met een hoofdlid; zij hebben recht op 
een korting op het lidgeld.  Zij hebben dezelfde rechten als de hoofdleden maar ontvangen geen 
clubcorrespondentie.  Bijleden jonder dan 18 jaar hebben geen stemrecht. 

 
2. Toegetreden leden, die jaarlijks lidgeld betalen van maximum 100 EURO.  Zij ontvangen 

clubcorrespondentie, nemen deel aan de activiteiten van de hondenschool en hebben recht op 
een verminderd inschrijfgeld op de door de Raad van Bestuur goedgekeurde evenementen.  Zij 
beschikken niet over stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen geen deel uitmaken van 
het Bestuur. 

 
3. Steunende leden, zijn die leden die jaarlijks de vereniging steunen met een bedrag hoger dan het 

bedrag van het lidmaatschap.  Zij hebben geen stemrecht, ontvangen geen clubcorrespondentie 
en kunnen niet zetelen in het Bestuur. 

 
4. Ereleden, die op voorstel van hetBestuur door de Algemene Vergadering met meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden benoemd worden omwille van de diensten die zij aan de 
vereniging bewezen hebben.  Zij betalen geen lidgeld, ontvangen de clubcorrespondentie en 
hebben recht op een verminderd inschrijfgeld op de door het Bestuur goedgekeurde 
evenementen.  Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en mogen geen deel 
uitmaken van het Bestuur. 

 
Artikel 5 - Lidmaatschap 
Iedereen die wenst lid te worden van de vereniging moet een schriftelijke aanvraag richten aan de 
Raad van Bestuur. 
De vereniging bestaat uit ereleden,  effectieve leden, toegetreden leden en steunende leden. 
De ereleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering en zijn tot geen enkele bijdrage 
verplicht. 
De toegetreden leden worden toegelaten bij beslissing van de Raad van Bestuur bij geheime 
stemming met absolute meerderheid (meer dan 50 %) van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. De toegetreden leden hebben dezelfde rechten en plichten als de 
effectieve leden met uitzondering van het feit dat ze niet mogen deelnemen aan de Algemene 
Ledenvergadering; zij mogen de Algemene Ledenvergadering bijwonen zonder raadgevende of 
beslissende stem.  
Zij betalen een lagere jaarlijkse bijdrage dan de effectieve leden; na een periode van minimaal 1 jaar, 
te dateren vanaf diens aanvaarding, moet het toegetreden lid, dat de status van effectief lid wenst te 
bekomen, uitdrukkelijk een schriftelijke aanvraag indienen bij de Raad van Beheer met opgave van 
de motieven die de aanvraag staven; de status van effectief lid wordt verleend bij geheime stemming 
bij 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Personen die lid zijn van een kynologische vereniging niet aangesloten bij de KKUSH of lid zijn van 
een vereniging die door het FCI niet wordt erkend, kunnen geen lid worden of blijven van de 
vereniging tenzij ze hun ontslagbrief aan deze niet erkende vereniging kunnen voorleggen.  Kopie van 
deze brief wordt naar de KMSH (Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus) gezonden en door haar 
bewaard.  
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Artikel 6- Ontslagnemende leden  
Ontslagnemende leden zullen hun ontslag per brief of email, gericht aan het secretariaat, bekend 
maken.  Uittredende leden hebben geen enkel recht op sociale verwezenlijkingen en moeten 
desgevallend vooreerst hun opeisbare bedragen betalen.  
 
Worden als ontslagnemend beschouwd alle leden die het lidgeld niet hebben voldaan (zie art. 4) vóór 
15 februari van het lopende werkjaar. 
 
Artikel 7 - Uitsluiting leden 
Kunnen uitgesloten worden : alle leden die een eerloze daad stelden of op enigerlei wijze de 
belangen van de vereniging ernstige schade toebrachten.  Alles wat betrekking heeft op kwesties van 
nationaliteit, politiek, godsdienst, geloof of taal en hun discussies worden uitdrukkelijk verboden aan 
de leden op vergaderingen, evenals publieke tussenkomsten indien zij op de ene of andere manier de 
vereniging en haar leden treffen. 
 
De definitieve uitsluiting van werkende leden wordt door de Algemene Vergadering uitgesproken 
met dezelfde procedure als vermeld in artikel 13 van deze statuten.  Het Bestuur kan een lid schorsen 
tot aan de beslissing van de Algemene Vergadering nadat de belanghebbende werd gehoord en de 
nodige inlichtingen heeft verstrekt.  Deze laatste zal per aangetekend schrijven hiertoe worden 
uitgenodigd.  Het Bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, 
zonder zijn beslissing te moeten motiveren. 
 
Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van overleden leden hebben op generlei 
wijze aanspraak op het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit terruggaven of vergoeding van 
gestorte bijdragen en van opbrengsten of van andere prestaties vorderen tenzij dit voor bepaalde 
goederen of waarden door hem aangebracht, schriftelijk geregeld werd bij zijn toetreding of bij 
uitvoering.  
 
Elke persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van 
de vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad van de KKUSH, indien 
hij meent dat de tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt.  
Dit beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot 
gans de KKUSH aanvraagt.  De persoon getoffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend 
schrijven verwittigd worden.  
 
Artikel 8 - Bestuursorgaan 
Het Bestuursorgaan van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden.  Dit 
bestuurorgaan zal verder in deze statuten en in alle documenten “Bestuur” worden genoemd.  De 
leden worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van 
stemmen.  Om de twee jaar (oneven jaren) zijn drie bestuursfuncties vacant.  Uittredende 
bestuursleden zijn herkiesbaar in een volgorde bepaald bij huishoudelijk reglement.  De voorzitter, 
de penningmeester en de secretaris mogen niet in hetzelfde jaar uittredend zijn. 
 
Nieuwe kandidaat-bestuursleden richten hun aanvraag per brief of e-mail aan het secretariaat één 
maand voor de verkiezing.  Minderjarige bestuursleden worden niet toegelaten. 
 
Het Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; zij vormen het 
dagelijks bestuur van de vereniging.  De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn terug te vinden 
in het huishoudelijk reglement.  De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen 
niet gecombineerd worden.  
 
Het Bestuur vergadert zo vaak ze dit nodig acht maar minimaal vier maal per jaar.  Beslissingen 
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij gelijkheid van stemmen is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend.  De beslissingen van het Bestuur zijn pas geldig indien minstens de 
helft van de bestuurseden aanwezig is.  
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De leden van het Bestuur oefenen hun mandaat gratis uit.  Door de leden worden geen persoonlijke 
verplichtingen aangegaan omwille van hun functie, hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen 
van de hun gegeven opdracht. 
 
Artikel 9 - Bevoegdheden Bestuur 
Het Bestuur kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor 
het verwezenlijken van het voorwerp van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, mits zij niet door 
de wet of door deze statuten bij uitsluiting van de Algemene Vergadering zijn opgedragen. 
Het Bestuur kan derhalve alle handelingen van beheer verrichten, daaronder begrepen het 
organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van personeel, alsmede het uitvaardigen van een 
huishoudelijk reglement. 
 
Het Bestuur kan bovendien de volgende daden van beschikking verrichten : koop, verkoop en ruil van 
roerende en onroerende goederen, huur- en verhuurovereenkomsten zonder beperking van duur, 
alsmede alle andere overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en 
arbitragebedingen, het aanvaarden van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken en 
van alle zakelijke waarborgen, voorts afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, opheffing en 
machtiging tot doorhaling, met of zonder kwijting van alle inschrijvingen, beslag en verzet.  
 
Het Bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken, op zijn verantwoordelijkheid, 
overdragen aan één der bestuursleden of zelfs, met machtiging van de Algemene Vergadering, aan 
een ander persoon, die, al dan niet, lid is van de vereniging.  Het Bestuur kan eveneens 
bevoegdheden overdragen aan commissies, opgericht door de vereniging.  De voorzitter maakt van 
rechtswege altijd deel uit van deze commissies; hij kan zich echter aldaar laten vervangen door een 
ander lid van het dagelijks bestuur.  
 
Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt in rechte op als eiser of als 
verweerder, door toedoen van de voorzitter. 
 
Voor handelingen waarvan de waarde de 10.000 EURO (tienduizend EURO) overschrijdt, is de 
vereniging ten aanzien van derden slechts verbonden door de handtekening van de voorzitter en de 
penningmeester. 
 
Het Bestuur kan uit zijn leden een gemachtigde benoemen voor alle handelingen van dagelijks 
bestuur.  Zijn handtekening geldt als kwijting en décharge voor alle handelingen met de post, bank, 
spaarboekje en andere financiële verrichtingen.  Voor beleggingen, openen van nieuwe rekeningen 
of spaarboekjes is eveneens de handtekening van de voorzitter nodig.   
 
Artikel 10 - Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Zij wordt minstens éénmaal per jaar gehouden in de eerste helft van het werkingsjaar.  Alle 
effectieve leden worden, door het secretariaat of de voorzitter, bij gewone brief of e-mail, minstens 
zes weken op voorhand in kennis gesteld van de datum van deze vergadering.   
 
Ze worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering bij gewone brief of e-mail, die de agenda 
vermeldt, en tenminste 15 dagen vóór de vergadering wordt verzonden. 
 
De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.  In het algemeen heeft ze 
de macht om alle beslissingen te nemen, in het bijzonder het wijzigen van de statuten, het aanstellen 
van bestuursleden, goedkeuring van begroting en rekeningen, het uitsluiten van effectieve leden, het 
opheffen van de vereniging en het bepalen van de bestemming van de goederen en middelen van de 
ontbonden vereniging. 
 
De voorzitter van het Bestuur is eveneens de voorzitter van de Algemene Vergadering; het 
secretariaat wordt waargenomen door de secretaris van het Bestuur. 
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Effectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander persoon, die een derde mag 
zijn, door een aan vormvereiste voldane volmacht.  Ieder effectief lid kan slechts voor één ander lid 
als vertegenwoordiger optreden. 
 
Artikel 11 - Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt gehouden indien minstens een vijfde (1/5) 
van de leden hierom per brief of email verzoeken. In dit geval zal het bestuur de Buitengewone 
Algemene vergadering binnen de eenentwintig dagen na dit verzoek bijjeenroepen en zal de 
vergadering plaatsvinden uiterlijk op de veertigste dag van het verzoek.  
 
Daarnaast kan het Bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering samenroepen telkens zij 
zulks gerechtigd acht en in het bijzonder om de statuten te wijzigen, een lid uit te sluiten of de 
vereniging te ontbinden.   
 
Artikel 12 
Normale Beslissingen van een Algemene Vergadering (zoals benoemen van bestuursleden, 
goedkeuring van de rekeningen, de begroting en ontlasting aan de bestuursleden) worden genomen 
bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 
 
Artikel 13 
Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en 
besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en indien minstens twee 
derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Wanneer de wijziging evenwel 
betrekking heeft op het voorwerp waarvoor de vereniging is opgericht dan kan zij alleen worden 
aangenomen met een meerderheid van vier vijfde der stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
 
Indien op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn dan moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden zoals bedoeld in 
het tweede lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 
gehouden. 
 
Artikel 14 - Ontbinding en vereffening 
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot 
vrijwillige ontbinding worden besloten door een Bijzondere Algemene Ledenvergadering zoals 
voorgeschreven overeenkomstig de statuten.  Ook hier is een meerderheid van vier vijfde nodig van 
de aanwezige en vertegenwoordigde leden. 
 
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering benoemt bij ontbinding één of meerdere 
vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.  Bij gebrek hieraan kan de rechtbank tot zulke 
benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende. 
 
Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen, na voldoening van de schulden, overgedragen 
aan het gemeentebestuur van Mol, die het zal aanwenden voor gehandicaptenzorg. 
 
Artikel 15 - Algemene bepalingen 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 
Bij het einde van elk boekjaar sluit het Bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af en maakt een 
inventaris en de jaarrekeningen op, alsmede de begroting voor het volgende jaar. 
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Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van 
dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd. 
 
De jaarlijkse rekeningen, de ledenlijst, de benoemingen van bestuursleden, alsook het verslag van de 
Algemene Vergadering worden ieder jaar door het Bestuur neergelegd ter Griffie van de 
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vereniging gevestigd is. 
 
Leden die aan clubactiviteiten deelnemen dienen in orde te zijn met hun lidmaatschapsbijdrage voor 
het lopende boekjaar. 
 
Artikel 16 - Huishoudelijk reglement 
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen, waarvan de inhoud echter niet mag afwijken 
van hetgeen in deze statuten is bepaald. 
 
Artikel 17 
Voor alles waarin in deze statuten of in het huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk is voorzien, is 
het Wetboek van Vennootschap en Vereningen (WVV) van toepassing. 
 
Aldus opgemaakt te Mol, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2020 en 
getekend door de leden van het Bestuur van K.V. Moldernete VZW. 
 
Voorzitter : Nelly Gelders, Bresserdijk 25, 2400 Mol, geboren te Lommel op 11 oktober 1943 
 
Secretaris : Brigitte Vanhout, Sprietstraat 23, 2400 Mol, geboren te Neerpelt op 14 november 1958 
 
Penningmeester : Jozef Beysen, Egstraat 8, 3920 Lommel, geboren te Lommel op 9 augustus 1958 
 
Lid : Hermine Govers, Duinstraat 9, 2400 Mol, geboren te Mol op 21 februari 1954 


