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GECOORDINEERDE STATUTEN 

Ondergetekenden: 

1. Baudouin, Jean-Claude, Paul Albert Ghislain, geboren te Boussu-lez-Walcourt op 7 november 1945, 

landschapsarchitect, chemin du Neplier 39, 7090 Braine-le-Comte; 

2. de Spoelberch, Philippe Francois Erik Olivier, geboren te Brussel op 23 mei 1941, bestuurder 

van vennootschappen, Vijverbos 6, 3150 Haacht-Wespelaar; 

3.  Jacobs, Roeland Frank, geboren te Borgerhout op 4 november 1943, beroepsfotograaf, 

Boeimeerstraat 41, 2820 Bonheiden. 

4. Timmery, Raymond Fernand Etienne Marie Joseph, geboren te Schaarbeek op 23 januari 1929, 

kolonel op rust, rue Bruyères d'Inchebroux 30, 1325 Chaumont-Gistoux; 

5. Van Meulder, Joseph Johan, geboren te Houthalen op 4 december 1951, bediende, Stationsstraat 81A, 

3530 Houthalen; 

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, 

overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vastleggen : 

TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur  

Artikel 1. 1. De vereniging draagt als naam « Belgische Dendrologische Vereniging », vereniging 

zonder winstoogmerk, in het Frans: « Société belge de Dendrologie », association sans but lucratif. In haar 

betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de ingekorte benaming: « Belgische Dendrologie 

Belge ». 

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan 

worden overgeplaatst naar een andere plaats van dit gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuur. 

Hij is thans gevestigd: Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1000 Brussel. 

Art. 3. De vereniging heeft als belangeloos doel: 

1. het verenigen van al diegenen die van bomen en struiken houden en deze beter wensen te leren kennen 

en kweken; 

2. het bevorderen van de kennis en het kweken van bomen en struiken; 
3. een bijdrage te leveren tot het behoud van de houtachtige gewassen in hun natuurlijke standplaats en in 

botanische parken. 
 

Zij mag alle activiteiten ondernemen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel, zoals 

onder andere: dendrologische uitstappen in België en studiereizen in het buitenland, spreekbeurten en 

studiedagen, publiceren van dendrologische artikels en studies, het opstellen en het bijhouden van de 

dendrologische inventaris van België, oogst, ruil en verspreiding onder haar leden en boomkwekers van zaden, 

stekken, enten van in de handel weinig gekende plantensoorten en zeldzame en nieuwe variëteiten (met respect 

voor de nationale en internationale wetgeving hieromtrent). Deze opsomming is niet beperkend.  

De vereniging streeft ernaar de samenwerking te bevorderen tussen haar leden en bosbouwverenigingen, 
boomkwekers, landschapsarchitecten en tuinbouw- of botanische verenigingen, zowel Belgische als 
buitenlandse. 

Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden 

worden. 

TITEL II. Leden  

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.  



Art. 6. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die lid wenst te worden van de vereniging 

dient het toetredingsformulier in te vullen, door te sturen naar de secretaris en het lidgeld te betalen. Het 

bestuur mag kandidaten weigeren.  

Art. 7. De tarieven en modaliteiten van de jaarlijkse bijdrages worden vastgelegd door het bestuur en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage is vastgesteld 

op 500 EUR, het bedrag van de levenslange bijdrage is vastgesteld op 900 EUR, jaarlijks geïndexeerd in 

functie van de evolutie van de consumentenprijsindex ( basisindex = gezondheidsindex op 1 januari 2020). 

 

Art. 8. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet aan het bestuur ter 

kennis worden gebracht. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen. 

De uitsluiting van een lid kan alleen worden uitgesproken door de algemene vergadering met inachtneming 

van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten. Het voorstel 

om een lid uit te sluiten moet in de oproep worden vermeld. Het lid dat met uitsluiting wordt bedreigd, moet 

worden gehoord als hij dat wenst. 

Art. 9. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen recht op het vermogen 

van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen 

vorderen. 

TITEL III. – Het bestuur  

Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van ten minste drie en ten hoogste twaalf 

leden, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten 

allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De duur van het mandaat bedraagt 

vier jaar en kan hernieuwd worden.  

             Art. 11. Ingeval van vacature tijdens een mandaat, kan een voorlopig bestuurder door de 

algemene vergadering benoemd worden. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder eindigt op de datum 

van de eerste algemene vergadering die volgt op zijn coöptatie. Indien hij zonder nadere bijzonderheden 

door de algemene vergadering in zijn functie wordt bevestigd, wordt hij geacht de mandaatstermijn van 

de door hem vervangen bestuurder voort te zetten en zal hij worden benoemd voor een termijn die niet 

langer is dan die van zijn mandaatstermijn. 

Art. 12.1. Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een 

secretaris en een penningmeester. De voorzitter roept de bestuurders bijeen en zit de 

bestuursvergadering voor. Ingeval de voorzitter verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering 

voorgezeten door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er meerdere zijn, of in 

afwezigheid van de ondervoorzitter, door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

2. Het bestuur vergadert alleen geldig indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een 

ander bestuurder. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen. 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde 

stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van de diegene die hem 

vervangt. 

3. Het bestuursorgaan kan via elk middel voor communicatie op afstand (videoconferentie, telefonische 

vergadering, enz.) vergaderen en per e-mail beslissingen nemen. 

4.Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 

secretaris en worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. 

De uittreksels die moeten worden neergelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend, door 

de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders.  

Art. 13. 1. Het bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handeling. 

Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk 

aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 

2. Het bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen, aan één of meer van zijn 

leden. 

 



3. De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd, inclusief wettelijke vertegenwoordiging, door twee 

bestuurders die gezamenlijk optreden. 

4. Het bestuur stelt alle interne reglementen op, die het noodzakelijk acht. 

   5. De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de vertegenwoordiging van de 

vereniging ten opzichte van derden met betrekking tot deze dagelijkse leiding. 

TITEL IV.  –  Algemene vergadering  

Art. 14. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de 

voorzitter van het bestuur, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er meerdere 

zijn, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Elk lid beschikt over één stem op de algemene 

vergadering. 

Elk lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan 

alleen maar één ander lid vertegenwoordigen. 

Art. 15. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van de statuten, het 

benoemen en ontslaan van bestuurders en commissaris, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van 

rekeningen en begrotingen, het kwijting geven aan de bestuurders en commissaris, de omvorming van de 

vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk en het vrijwillig ontbinden van de vereniging. 

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur. 

 

Art. 16. 1. De algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen telkens als het doel 

of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen in de 

loop van de maand juni voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen 

van het aansluitende jaar. 

2. Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer één 

vijfde van de leden daarom verzoekt. 

3. Behalve in gevallen waarin de algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de 

commissaris, moeten de oproepingen, om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter of twee 

bestuurders. De oproepingen worden naar keuze van het bestuursorgaan of de commissaris per e-mail, 

per eenvoudige brief, per oproeping in de voor de leden bestemde publicaties van de vereniging of per 

aangetekende brief aan alle leden toegezonden, minstens vijftien dagen voor de vergadering. 

4. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering. Zij vermeldt eveneens agenda, 

vastgelegd door het bestuur. Elk voorstel ondertekend door ten minste één-twintigste van de leden moet 

eveneens op de agenda vermeld worden. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld 

worden, behalve indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 

Art. 17. 1. Met uitzondering van de door de wet (zie paragrafen 2, 3, 4 hierna) en door de statuten 

voorziene gevallen, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping 

is vermeld en indien twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet 

bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering moet minstens 

vijftien dagen na de eerste vergadering plaats vinden. 

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Een wijziging van het doel kan 

slechts met een meerderheid van vier vijfden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen gebeuren. 

3. De algemene vergadering kan slechts tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging besluiten 

indien twee derden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot vrijwillige 

ontbinding kan slechts worden genomen met een vier vijfden meerderheid der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen. Zijn twee derden van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd dan 

dient een tweede vergadering te worden samengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal 

aanwezigen of vertegenwoordigden. De tweede vergadering moet minstens vijftien dagen na de eerste 

vergadering plaats vinden. Er dient evenwel een vier vijfden meerderheid der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen bereikt te worden. 

4. Over de uitsluiting van een lid kan alleen worden beslist als aan het quorum en de 

meerderheidsvoorwaarden voor de wijziging van de statuten is voldaan. 

 



Art. 18. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een daartoe bestemd register. Uittreksels daarvan 

worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of door twee andere bestuurders. Leden 

evenals derden, die een belang kunnen aantonen, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de 

notulen te vragen. Daarnaast worden de notulen van deze algemene vergadering gepubliceerd in de 

ledenpublicatie van de vereniging. 

 

TITEL V. - Rekeningen en begrotingen 

 

Art. 19. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuur bereidt 

de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

De controle van de rekeningen zal worden uitgevoerd door een commissaris, benoemd door de 

algemene vergadering voor de duur van vier jaar. Hij zal nazien dat de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vereniging. 

 

TITEL VI. - Ontbinding en vereffening 

 

Art. 20. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebrek 

daaraan de rechtbank één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de 

vereffeningsvoorwaarden. 

 

Art. 21. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen 

aan een vereniging of stichting die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft. 

 

Art. 22. Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt beheerst door de 

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

 

Aldus opgemaakt in 5 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de 

stichtingsvergadering, gehouden te Meise op 26 juni 1993. (Volgen de handtekeningen.). Gewijzigde 

statuten met eenparigheid van stemmen op de buitengewone algemene vergadering te Hof ter Saksen 

(Beveren-Waas) op 24 oktober 2004. Gewijzigde statuten met eenparigheid van stemmen op de  

algemene vergadering te … op … 2020. 

 


