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                VERSLAG VERGADERING Bestuursorgaan van de LIGA OVL OP 09.12.2019   
Aanwezig: het voltallig bestuur Hans Temmerman,
Luc Oosterlinck, Ward Van Eetvelde,
Ben Van de Putte, Eddy De Gendt.
De voorzitter heet iedereen welkom.
De vergadering is rechtsgeldig.
Het verslag van vorige vergadering (23 september)
wordt eenparig goedgekeurd.
De stand van de rekeningen:
zichtrekening 1474.51 €, spaarrekening 4000 €.
***
De secretaris geeft toelichting bij de uiteenzetting gedaan door VSDC over de
nieuwe wetgeving (WVV), in Oostende op 23 november.
Over: *Uittreksel verslag A.V. van 23 september 2019: “Na de stemming werd door
Timothy De Rycke en Nick De Ruyck een vraag gesteld over het vereiste percentage voor
de goedkeuring van de punten; voor het Intern Reglement is dit 50%, voor de statuten is
dit 2/3 meerderheid. Evenwel stelt de wet dat in de statuten telkens de datum van de
laatste wijziging van het Intern Reglement dient te worden vermeld. Dit stelt een
probleempje, waarvoor meerdere oplossingen voor zijn. In elk geval zijn de huidige
statuten niet tegen de wetgeving. Toch zal de secretaris zich bij de bevoegde instanties
inlichten””;
kan het volgende worden gezegd: de  statuten  moeten  een  verwijzing  bevatten  naar  de  laatst  

goedgekeurde  versie  van  het  intern  reglement,  het  bestuursorgaan  kan  dit  aanpassen  en  dit  dient    in  
de  statuten  te  worden  opgenomen  zonder  publicatie.  
Een beknopte samenvatting van het seminarie is hierna toegevoegd.
Belangrijk is ook dat niet meer kan afgeweken worden van de agenda A.V.; derhalve
dient onze vermelding in de statuten als volgt te worden gelezen: “Art. 17: wijzigingen
dagorde Bij het nemen van besluiten mag niet afgeweken worden van de verdeelde
dagorde. tenzij met aanvaarding van de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.”
Deze schrapping houdt gen enkel probleem in: de eerst zin blijft behouden, hij is van
dwingende aard, wat is geschrapt is dus in strijd met voorgaande en wordt
overeenkomstig de nieuwe wetgeving als niet geschreven beschouwd.
Statuten, Intern Reglement en verslag van de A.V. van 23.09.2019 staan uiteraard op de
website van de Liga.
Door de aard van de wijzigingen op vlak van aansprakelijkheid wordt de vraag gesteld of
het wel nog aangewezen is over te gaan (van Feitelijke Vereniging) naar een vzw (een
vzw te behouden); tijdens het seminarie kwam de secretaris hierover in discussie met
andere deelnemers; ook Hans stelt de vraag thans aan de orde. Daarom dus dit korte
overzicht.
De Feitelijke Vereniging is conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen.
Wat is het verschil tussen een F.V. en een VZW:
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Een Feitelijke Vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen
om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan
beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische
grond (functioneert zonder rechtspersoonlijkheid) heeft, kan zij geen verbintenissen
aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn
het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de
vereniging. Een F.V. is derhalve een verzameling van individuele personen die elk
afzonderlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. De normale bepalingen inzake
lastgeving zijn van toepassing. Het orgaan dat met het bestuur van de F.V. wordt belast,
vertegenwoordigt in principe de vereniging t.a.v. derden en het verbindt bijgevolg ook
alle leden van de vereniging. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat -zoals blijkt
uit bovenstaande - uiteindelijk alle leden van de vereniging de “gezamenlijke lastgever”
zijn die het “bestuur” als lasthebber hebben aangeduid.
Evenwel regelt het nieuwe ondernemingsrecht sinds 1 november 2018 een wettelijk
kader om als feitelijke vereniging in rechte op te treden.
Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's
neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te
aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te
vormen naar een vzw.
Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch,
boekhoudkundig als fiscaal vlak.
Als rechtspersoon daarentegen kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening
eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten,
aansprakelijk zijn, leningen aangaan, dagvaarden, gedagvaard worden, enz. Dit betekent
dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn (met hun privévermogen) door de vereniging
voor zover de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid (dat deze
rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden dus), er geen fraude is gepleegd en de
leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede
huisvader", zijnde de "bonus pater familias".
In het geval dat een vereniging van de overheid subsidies krijgt kan zij door de
subsidiërende overheid verplicht worden om een vzw te worden.

Tot	
  daar	
  (summier)	
  de	
  wetgeving,	
  laten	
  we	
  nu	
  overgaan	
  tot	
  de	
  orde	
  van	
  de	
  dag.	
  	
  
***  
Volwassenen toernooien:
De secretaris zal een oproep doen voor de inrichting van het 65+ toernooi 2020 en
eventueel volgende ja(a)ren.
Idem voor het Liga snelschaakkampioenschap (datum door de kandidaat zelf te kiezen en
voor te leggen aan het Liga bestuur), dit kan vanaf eind januari om eventueel samen met
een debutantentoernooi te organiseren.
Jeugdtoernooien:
Liga jeugd volgend jaar: Ward doet nodige om voorstellen te doen aan de jeugdleiders,
ook qua datum.

    VERSLAG  VERGADERING  BESTUURSORGAAN  LIGA  OOST-‐VLAANDEREN  V.S.F.  vzw  09.12.2019
  

  

  

3  

Criterium: Brugge Zaterdag 28/12/2019 en Zondag 29/12/2019.

27ste  Vlaams  Jeugdschaakcriterium  2020  
Zondag  23/02/2020  in  Geel  
Zaterdag  4/04/2020  in  Limburg  
Vrijdag  1/05/2020  in  Aalter  
Zaterdag  27/06/2020  in  Landegem  
Zondag  5/07/2020  in  Oostende  
Zaterdag  12/09/2020  in  Leuven  
Zondag  1/11/2020  in  Turnhout  
Woensdag  11/11/2020  in  Zottegem  
2020?  in  Gent  
Zondag  27  en  maandag  28/12/2020  in  Brugge  
  
"Op  zaterdag  26  &  27  oktober  vond  het  Oost-‐Vlaams  Jeugdkampioenschap  2019  plaats  in  
Zottegem,  met  120  deelnemers  was  het  terug  een  heel  succesvolle  editie.  Voor  de  derde  
maal  ging  het  toernooi  door  in  het  PTI  van  Zottegem,  met  twee  toernooizalen  en  één  
ruime  zaal  voor  de  catering/ouders/analyses  waren  de  toernooicondities  perfect.  
  
Na  twee  dagen  zwoegen  hadden  we  de  volgende  provinciale  kampioenen  voor  2019:  
-‐  Kampioen  -‐20:  William  Boudry  (LSV-‐Chesspirant)  
-‐  Kampioen  -‐18:  Berwout  Heymans  (Aalst)  
-‐  Kampioen  -‐16:  Merijn  Van  Volsem  (KGSRL)  
-‐  Kampioene  -‐  16:  Tyani  De  Rycke  (LSV-‐Chesspirant)  
-‐  Kampioen  -‐14:  Arne  Nemegeer  (Aalter)  
-‐  Kampioene  -‐  14:  Diana  Musabayeva  (Mercatel)  
-‐  Kampioen  -‐12:  Maxim  Musabayeva  (Mercatel)  
-‐  Kampioene  -‐  12:  Maya  Burssens  (Mercatel)  
-‐  Kampioen  -‐10:  Elias  Ruzhansky  (KGSRL)  
-‐  Kampioene  -‐  10:  Yumi  Peeters  (LSV-‐Chesspirant)  
-‐  Kampioen  -‐8:  Paul  Peeters  (LSV-‐Chesspirant)  
  
Alle  resultaten  kan  je  nog  nalezen  op  http://www.caballos.be/index.php/ligajeugd-‐2019-‐uitslagen  
  
Naast  de  kampioenen  zijn  er  59  spelers  in  geslaagd  zich  te  kwalificeren  voor  het  Vlaams  
Jeugdkampioenschap.  
Deze  spelers  werden  via  de  jeugdleiders  uitgenodigd,  aan  hen  wordt  gevraagd  om  ten  laatste  tegen  
22  december  te  antwoorden  aan  Ward  (ward.van.eetvelde@gmail.com).  In  bijlage  een  excel  met  alle  
uitslagen  +  geselecteerden.  
"  
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DEBUTANTENCRITERIUM  2019-2020    

Toernooien  in  het  debutantencriterium  
Zaterdag  12  oktober  2019  in  Overslag  (Pluspion  Wachtebeke):  Info  en  
inschrijven  
Zaterdag  14  december  2019  in  Wetteren  (De  Wetterse  Vrijpion):  Info  en  
inschrijven  
Zaterdag  11  januari  2020  in  Landegem  (Vrijschaker  Landegem):  Clubwebsite  
Zaterdag  22  februari  2020  in  Lokeren  (LSV-‐Chesspirant):  Info  
Zaterdag  4  april  2020  in  Evergem  (MSV):  Info  
    
Debutantentoernooien  buiten  criterium  
Midden  a  eind  mei  2020  in  Beveren  (Beveren64):  Clubwebsite  
Onder  voorbehoud  -‐  juni  in  Deinze  (Karpov  Deinze):  Clubwebsite  
Flyer  van  alle  debutantentornooien  
Tussenstand  debutantencriterium  
Contact:    debutantencriterium[at]gmail.com  
Coördinatoren  voor  2019-2020:  Kurt  Engels,  Sarah  Snoeck  en  Annelies  Cuvelier  

Deze  zomer  werd  het  debutantencriterium  nieuw  leven  ingeblazen,  
  enerzijds  werden  er  vijf  clubs  gevonden  die  samen  één  toernooireglement  hebben  uitgewerkt,  
anderzijds  werd  er  een  coördinatieteam  opgericht.  
De  liga  wil  net  zoals  de  voorgaande  jaren  deze  toernooien  ondersteunen  via  de  sponsoring  van  
medailles.  Door  het  nieuwe  enthousiasme  en  de  verwachtingen  dat  er  in  de  toekomst  toernooien  
zullen  bijkomen,  heeft  de  liga  beslist  om  een  groepsaankoop  te  doen  voor  twee  jaar.  
Er  werden  2  offertes  opgevraagd  bij  de  De  Denksportkampioen  en  New  Krisco  voor  het  zelfde  type  
medailles.  
Beide  offertes  waren  financieel  gezien  gelijk  waarna  finaal  gezien  de  grote  medailles  bij  New  Krisco  
werden  besteld  en  de  kleinere  via  De  Denksportkampioen.  Het  bestuur  kuurde  dit  unaniem  goed,  
met  uitzondering  van  Ben  Van  De  Putte,  wie  niet  aanwezig  was  tijdens  het  overleg  en  de  stemming.  
De  medailles  van  de  groepsaankoop  werden  voor  de  eerste  maal  verdeelt  en  bewondert  tijdens  het  
debutantentoernooi  van  Wetteren  op  zaterdag  14  december.  
Doordat  de  prijzen  een  pak  lager  lagen  als  voorgaande  jaren,  zal  het  budget  niet  overschreden  
worden.
Debutantentoernooien buiten criterium:
Het weekend van 16/17 mei of 23/24 mei 2020: Beveren (Beveren 64)
onder voorbehoud : juni in Deinze (Karpov Deinze)

Schoolschaak:
https://sites.google.com/view/schakenopschool-1/schoolkampioenschappen/provincialeschool-kampioenschappen/provincie-oost-vlaanderen
Op 2 december jl. zond Luc nagaand bericht naar de schoolschaakverantwoordelijken:
“Beste  schoolverantwoordelijke,  
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Liga  Schoolkampioenschap  2019-‐2020  voor  Middelbaar  -‐,  Lager  Onderwijs  en  Mini's  
Datum:  zaterdag  30  november  2019  
  
De  vrije  basisschool  De  Pinte:  Baron  de  Gieylaan  25,  9840  De  Pinte  
  
De  liga  bedankt  het  organiserend  ouder  comité  en  de  directie  van  de  Vrije  Basisschool  De  Pinte  voor  
deze  mooie  school  schaakdag.  
  
Wij  bedanken  ook  de  aanwezige  spelers  en  schoolverantwoordelijke  en  ouders  en  sympathisanten  
voor  er  weer  een  sportieve  schaakdag.  
  
Ook  een  grote  dank  van  mij  uit  naar  hoofdarbiter  Annelies  Cuvelier,  gesteund  door  Jurgen  Claeys  en  
Jan  Remue  en  niet  vergeten  de  haar  rechterhand  Steven  Frère.      
  
Mini's  (pdf)  met  3  ploegen  van  De  Pinte  die  hebben  een  individueel  toernooi  gespeeld  over  7  ronden.  
  
Lager  Onderwijs:  (pdf)(13  ploegen)  1.Sint-‐Janscollege  Oude  Bareel  1,  2.  Sint-‐Janscollege  Oude  Bareel  
2  3.  Basis  school  Sint  Vincentius  Zwijnaarde  1  
  
Bordprijzen:  bord  1:  Coorevits  Arthur,  Bord  2:  Plomp  Mateo,  Bord  3:  Vertongen  Jack,  Bord  4:  Van  
Paepegem  Wouter  
  
Middelbaar  Onderwijs  (pdf)  (10  ploegen):  1.  Don  Boscocollege  Zwijnaarde  1,  2.  Sint-‐
Franciscusinstituut  Brakel  ,  3.  IVG  school  1  
  
Bordprijzen:  Bord  1:  Heymans  Berwout,  Bord  2:  Naessens  Wolf  ,  Bord  3:  Cappan  Pjotr,  Bord  4:  
Krasniqi  Erald  
  
Als  er  nog  foto's  van  het  toernooi  beschikbaar  hebben  mogen  ze  mij  dat  altijd  opsturen.  
  
Er  werd  geopperd  om  het  Liga  schoolkampioenschap  voor  alle  reeksen  naar  7  ronden  te  brengen.    
  
Ook  bij  forfait  van  een  speler  in  de  ploeg,  niet  meer  willekeurig  toe  te  laten,  maar  nu  wel  op  laatste  
bord.  
  
    Wat  vinden  jullie  ervan?      
  
Liga  schoolschaak  verantwoordelijke  en  VSF  medewerker  schoolschaak  
  
Luc  Oosterlinck”  
  
Overigens  vinden  jullie  in  bijlage  drie  PDF-‐documenten  met  de  einduitslagen.  
  
Bespreking wijziging reglement schoolschaak: na bespreking met de betrokken
verantwoordelijken schoolschaak stelt Luc enkele wijzigingen voor aan het reglement. Na
uiteenzetting door Luc is het bestuur hiermee akkoord; Luc werkt dit verder uit.
Het bestuur van de Liga stemt in met het voorstel van schoolschaakverantwoordelijke
Luc Oosterlinck tot betaling van een bedrag van 400€ aan
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Vrije Basisschool De Pinte, Baron de Gieylaan 25 9840 DE PINTE, referentie
Ouderraad/Inrichting Oost-Vlaamse schoolschaakkampioenschappen)..
Materiaal:
-zaterdag 18 januari 2020 gaat het Open Vlaams Schoolkampioenschap door in SintLievens college Gent, voor dit toernooi wordt al het materiaal van de Liga OostVlaanderen ter beschikking gesteld van Luc.
-Aan Artevelde zullen 40 sets (stukken, schaakklokken en borden) ter beschikking
worden gesteld voor hun toernooien (26 t.e.m. 30 december 2019).
-Aan schaaktoernooi in basisschool de Stadspoort Gent, Danny  Van  de  Walle  

verantwoordelijke  van  het  schaaktoernooi  (een  beperkt  aantal  sets  (6)).
-Kader:    

Workshop : Intro Cursus Schaaktrainer C - Initiator ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 van
14u tot 18u Locatie: Blokhut Karpov Deinze, Berkenlaan 52, Deinze Ruime gratis
parkeergelegenheid * Ook vlot bereikbaar met de trein Deelnamekost : €8 ter plaatse te
betalen Deze workshop is een intro van de cursus Schaaktrainer C – Initiator.
De volledige cursus zal doorgaan in Deinze op volgende zaterdagen 14u-18u:
29/02/2020, 21/03/2020, 25/04/2020 en 9/05/2020.
Cursussen:     Cursus  Schaakcoach  B  is  afgewerkt  met  12  deelnemers.  Het  bestuur  zal  er  over  

waken  dat  in  de  toekomst  meer  Oost-‐Vlaamse  kandidaten  dienen  ingeschreven  te  zijn  alvorens  
dergelijke  cursus  zal  aanvangen,  nu  waren  er  7  Oost-‐Vlamingen  van  de  12  deelnemers.  
Via  de  VSF  zal  Ben  dergelijke  cursussen  in  Vlaanderen  inrichten,  ook  arbiterscursussen  staan  op  de  
agenda..    
Overkoepelende organisaties:
-VSF: onze verantwoordelijke kader (Ben) laat weten dat voor cursussen in verschillende
Liga’s door de VSF een budget van 3000 € werd gestemd. Als verantwoordelijke
bestuurder bij de VSF kan Ben zeggen dat dit ook ten goede komt aan onze Liga.
-KBSB: men laat ons weten dat de KBSB momenteel (9dec.) over een spaarpot van iets
meer dan 157 000 € beschikt; over mogelijk in wacht staande betalingen hebben we
geen zicht.
De afgelopen A.V. van de KBSB toont aan dat de Federatie in een dieptepunt verkeert.
Qua organisatie: de inschrijvingen ter plaatse -voor de stemmingen- namen té veel tijd
in beslag; beter op de B.A.V. van 25 januari 2020 in Antwerpen?
Praktisch kan men stellen dat het voorleggen van een budget met een negatief saldo van
36 000€ van het “goeie” teveel is. Ook de oprichting van een vierde Federatie (tweetalig
Brussel Hoofdstad”, oprichting die in de steigers staat, is voor de Franstaligen (FEFB) een
brug te ver. Al bij al nemen we er vrede mee dat deze punten werden verzet naar een
B.A.V.
Wanneer we het bedrag vermeld in eerste alinea in aanmerking nemen kan wel worden
gesteld dat de KBSB tegen een stootje kan én er bijgevolg thans met verlies kan gewerkt
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worden, men mag natuurlijk niet overdrijven: 20 000€ zou aanvaardbaar lijken, om
volgend budgetjaar te zakken naar 8000 (verlies) en het jaar nadien break-even. Wat
zijn nu de mogelijkheden op financieel vlak (en hoeveel dient het jaar-werkbudget van de
KBSB te bedragen?):
-er ligt een voorstel op tafel dat een vermindering van het lidgeld met 2 euro inhoudt, tot
12 euro dus, en wat onze A.V. unaniem gesteund heeft, dit komt dus overeen met een
effectief bedrag van 9,48 euro + 2,52 euro BTW. Gelet op het besluit van onze A.V.
(unaniem akkoord) dienen we logischer wijze dit voorstel te steunen;
-eerder besliste het bestuur van de KBSB het lidgeld te behouden op 14 euro ( 11,06 +
2,94 BTW).
Wat is de houding van ons bestuur/onze leden en kunnen wijzelf een voorstel van
aangepast budget voorleggen
- als het lidgeld zou dalen tot 12 euro (BTW in); EN
- als het lidgeld zou behouden blijven op 14 euro (BTW in).
- En nog: wat met de 4de federatie?
Veel onduidelijkheden dus waarover ons bestuur zich momenteel niet wenst uit te
spreken, best is de uitnodiging van de KBSB voor de BAV van 25 januari af te wachten:
op dat ogenblik zullen we onze leden raadplegen om onze standpunten te bepalen.

De  uitnodiging  BAV    KBSB  25.01.2020  zullen  we  bij  dit  jaareinde  ontvangen.  Maar  hoe  staat  het  met  
de  verslagen  van  14.12  bestuur  KBSB,  op  de  website  KBSB,  en  hun  verslag  A.V.  van  09.11.?
Rondvraag/Allerlei:
-  Verplaatsingsvergoedingen  naar  KBSB/VSF/ligavergaderingen:  de  penningmeester  zal  zeer  

binnenkort  overgaan  tot  de  jaarlijkse  betalingen  van  deze  vergoedingen  aan  onze  bestuurders  en  
gewezen  bestuurder  (J-‐P  Haverbeke).  
In  de  toekomst  zal  dit  jaarlijks  worden  voorgelegd  aan  de  A.V.  van  de  Liga.  
Wel  te  verstaan  dienen  bestuurders,  gemachtigde  personen,  (…)  die  actief  zijn  voor  de  
overkoepelende  organisaties  daar  hun  vergoedingen  te  vragen.
De volgende statutaire algemene ledenvergadering zal doorgaan in het Cultureel
Centrum, Kerkplein 5, 9160 Lokeren op dinsdag 22 september 2020 om 20h.,
inrichter LSV-Chesspirant vzw.   

Volgende bestuursvergadering zal doorgaan in Zottegem,
lokaal Caballos, op maandag 30 maart 2020, 20h.
Bovenstaande besluitvorming is eenparig genomen door de aanwezige bestuurders.
Vanaf nu dienen de verslagen te worden ondertekend door de voorzitter (van de
vergadering) en de bestuurders die erom verzoeken. Deze verslagen worden bewaard op
de zetel van de vereniging en zijn niet verplaatsbaar.
5 bijlagen (Einduitslagen Mini’s – L.O. – M.O./ Excelbestand  met  alle  uitslagen  +  

geselecteerden  ovl  jeugdkampioenschap  +  Verslag).  Bijlagen  kunnen  ook  worden  bekomen  op  
eenvoudige  aanvraag  via  e-‐mail  bij  de  secretaris.    eddydg@skynet.be    
Brakel, 24.12.2019 Namens de Liga Oost-Vlaanderen V.S.F. Eddy De Gendt, secretaris
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SEMINARIE  23  november  2019  –  “WVV  –  dwingende  bepalingen  en  jaarlijkse  verplichtingen;  
ingericht  door  VLAAMS  STUDIE-‐EN  DOCUMENTATIECENTRUM  VOOR  V.Z.W’S.    Aanwezig  voor  de  
Liga  Oost-‐Vlaanderen:  Eddy  De  Gendt,  secretaris.  Beknopte  samenvatting  hierna.   
DATA  INWERKINGTREDING:  Wet  23  maart  2019,  B.S.  4  april  2019  (WVV);  inwerkingtreding:  1  mei  
2019.  Uiterlijk  1  januari  2024,  maar  verplicht  n.a.v.  eerstvolgende  statutenwijziging  na  1/1/2020.  
Bestaande  vzw’s:  dwingende  bepalingen  van  toepassing  vanaf  1  januari  2020.    
1.Dwingende  bepalingen  waarvan  in  de  statuten  niet  kan  worden  afgeweken.  Wettelijke  
bepalingen  gelden  boven  statuten;  van  toepassing  vanaf  1/1/2020  zelfs  indien  statuten  nog  niet  
aangepast  zijn  aan  nieuw  WVV.  Statutaire  bepalingen  die  in  strijd  zijn  met  deze  dwingende  
bepalingen  worden  vanaf  die  dag  voor  niet  geschreven  gehouden.  
2.Vermeldingen  op  uitgaande  stukken  (akten,  facturen,  aankondigingen,  bekendmakingen,  
brieven,  orders,  websites,  e.a.):  Naam,  rechtsvorm,  adres  van  de  zetel,  ondernemingsnummer,  
vermelding  rechtspersonenregister  (RPR),  rechtbank,  e-‐mailadres  en  website.  
3.Verbod  op  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  vermogensvoordeel;  onbeperkte  commerciële  
activiteiten  mogelijk  mits  vermelding  in  de  statuten.    
4.Raad  van  bestuur  wordt  bestuursorgaan.  
5.Schriftelijke  besluitvorming  bestuursorgaan:  indien  statuten  mogelijkheid  niet  uitsluiten;  
eenparig  schriftelijk  besluit  van  alle  bestuurders  is  vereist.  
Tekenen  notulen  bestuursorgaan:  door  voorzitter  van  de  vergadering  en  bestuurders  die  erom  
verzoeken.  Kopieën  of  uittreksels  voor  derden:  enkel  door  bestuurders  die  vzw  kunnen  
vertegenwoordigen.  
6.Volmacht  bij  afwezigheid  op  de  vergadering  van  het  bestuursorgaan:  enkel  aan  andere  
bestuurder;  niet  aan  een  derde.  Verbod  deelname  beraadslaging  en  stemming  bij  belangenconflict  
van  vermogensrechtelijke  aard.    
7.Bepaling  vergoeding  bestuurders  is  expliciet  opgenomen  als  bevoegdheid  algemene  vergadering,  
dus  niet  langer  een  rechtsbevoegdheid  die  valt  onder  de  bevoegdheid  van  het  bestuursorgaan.  
Aansprakelijkheid:  nieuwe  regels  =  statuten  kunnen  bestuurders  niet  langer  vrijwaren  voor  
aansprakelijkheid  jegens  de  vzw  of  derden.  (Dit  houdt  in  dat  bestuurders  persoonlijk  en  hoofdelijk  
aansprakelijk  zijn)  art.  2:58  WVV.  Uitbreiding  aansprakelijkheid  naar  feitelijke  bestuurders.  
8.Handtekeningclausule:  algemene  vertegenwoordigingsbevoegdheid  kan  niet  langer  gedelegeerd  
worden  aan  een  bestuurder  en  kan  niet  langer  als  college  uitgeoefend  worden.  Hoedanigheid  
vermelden  bij  optreden  in  naam  van  vzw.  Gebruik  nieuwe  formulieren  bij  neerlegging/publicatie.  
Indien  wijzigingen  (verenigingsdossier)  binnen  de  30  d.  (na  dagtekening  akte,  BS  binnen  10  d.    
9.Dagelijks  bestuur:  dringende  handelingen,  dagdagelijkse  handelingen,  handelingen  van  geringe  
betekenis  voor  de  werking.  
10.Bijkomende  bevoegdheden  A.V.:  bepaling  van  bezoldiging  van  bestuurders  (in  voorkomend  
geval)  art.2:50  WVV;  instelling  van  een  verenigingsvordering  tegen  de  bestuurders  en  
commissarissen;  omzetting  van  de  vzw  in  een  ivzw,  coöperatieve  vennootschap  erkend  als  sociale  
onderneming  of  in  een  erkende  coöperatieve  vennootschap  sociale  onderneming;  inbreng  om  niet  
van  een  algemeenheid  doen  of  aanvaarden  art.9:12  WVV.      
11.Uitnodiging  AV  15  dagen  op  voorhand;  ook  bestuurders  en  commissarissen  uitnodigen;  
afwijken  agenda  AV  kan  niet  meer;  aparte  stemming  bestuurders  en  commissarissen  (kan  niet  
meer  het  gevolg  zijn  van  goedkeuren  jaarrekening)  art.9:20  WVV.  
12.Gewone  beslissingen:  gewone  meerderheid  van  aanwezige  en  vertegenwoordigde  leden,  met  
uitsluiting  van  de  afwezigen,  van  de  nietige  stemmen  en  van  de  onthoudingen  art.2:41  en  9:21  
WVV.    
Statutenwijziging:  uitsluiting  lid,  vrijwillige  ontbinding  =  onthoudingen  tellen  niet  mee  en  tellen  
niet  langer  als  negatieve  stemmen;  nieuwe  regeling  uitsluiting  lid  =  nu  ook  aanwezigheidsvereiste  
2/3  (zelfde  regels  statutenwijziging,  lid  moet  worden  gehoord)  art.  9:23  WVV.  
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13.Intern  reglement  uitgevaardigd  door  bestuursorgaan,  mits  statutaire  machtiging.  De  statuten  
moeten  een  verwijzing  bevatten  naar  de  laatst  goedgekeurde  versie  van  het  intern  reglement,  het  
bestuursorgaan  kan  dit  aanpassen  en  kan  in  de  statuten  worden  opgenomen  zonder  publicatie.  
14.Intern  reglement  mag  geen  bepalingen  bevatten  die:  strijdig  zijn  met  dwingende  
wetsbepalingen  of  statuten;  raken  aan  de  rechten  van  de  leden,  de  bevoegdheid  van  de  organen,  
of  de  organisatie  en  de  werkwijze  van  de  A.V.  over  materies  waarvoor  het  WVV  een  statutaire  
bepaling  vereist.  
15.Toegetreden  leden:  rechten  en  plichten  worden  uitsluitend  door  de  statuten  bepaald  
(verwijzing  naar  intern  reglement  niet  langer  mogelijk).  
16.Neerlegging  rekening  voor    alle  vzw’s  binnen  de  30  dagen  na  goedkeuring  door  de  AV  en  bij  
griffie  ondernemingsrechtbank  wat  ons  betreft.  
17.Nietigheid  besluiten  organen  (art.  2:42-‐2.48);  bestuurders/commissarissen  dienen  verplicht  te  
antwoorden  op  vragen  leden  (art.  9:18).  De  term  buitengewone  AV  kan  enkel  gebruikt  worden  bij  
statutenwijziging  (art.  9:21).  
18.Jaarlijkse  verplichtingen:    
18.1.  De  belastingen  dienen  te  worden  ingediend  volgens  het  kalenderjaar,  daarom  raadt  het  
S.V.D.C.  aan  het  boekjaar  te  laten  samenvallen  met  het  kalenderjaar.  
18.2.  A.V.:  binnen  6  maand  na  afsluiting  boekjaar;  goedkeuring  rekening  en  begroting,  kwijting  
bestuurders;  uitnodiging  minimum  15  dagen  op  voorhand;  verslag:  niet  neerleggen;  op  verzoek  
van  1/5  van  de  leden:  bijeenroeping  binnen  21  dagen,  AV  uiterlijk  op  de  40ste  dag;  bestuursorgaan:  
voorbereiding  A.V.  
18.3.  Neerlegging  jaarrekening  voor  alle  vzw’s  binnen  de  30  dagen  na  goedkeuring  van  
jaarrekening  door  A.V.  
18.4.  Aangifte  rechtspersonenbelasting  (niet  VennB!):  gedetailleerde  staat  ontvangsten  en  
uitgaven  +  staat  van  het  vermogen;  balans  en  resultatenrekening;  invullen  belastbare  inkomsten:  
onroerende  inkomsten,  meerwaarden,  …;  autokosten  ten  belope  van  17%  of  40%  (tankkosten)  van  
het  VAA-‐  geen  aftrek  eigen  bijdrage;  verplicht  elektronisch.  
18.5.  Aangifte  patrimoniumtaks:  taks  ter  vergoeding  der  successierechten;  FOD  Financiën:  
patrimoniumdocumentatie  =  kadaster,  registratie  en  domeinen;  voor  31  maart:  vermogen  kleiner  
dan  25  000€  =  melding  doen;  vermogen  groter  dan  25  000€  aangifte  +  0,17%  taks  betalen.  
18.6.  UBO-‐REGISTER:  iedere  vzw  moet  uiteindelijke  begunstigden  melden  aan  het  register;  
elektronisch  via  www.myminfin.be  ;  bij  wijzigingen  binnen  de  maand;  jaarlijks  bijwerken  of  
bevestigen  dat  gegevens  nog  actueel  zijn.  
18.7.  Btw-‐verplichtingen;  sociaal  rechtelijke  verplichtingen;  verplichtingen  bij  werken  met  
vrijwilligers;  verplichtingen  bij  verenigingswerk;  actualisering  ledenregister,  verenigingsdossier,  
publicaties  bijlage  B.S.;  aangifte  bijlagen  B.S.;  aangifte  roerende  voorheffing;  fiscale  fiches.  
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