
 STATUTENWIJZIGING van bestaande VZW conform WVV 

 

De algemene vergadering, geldig bijeengekomen op 11 juni 2012 te Hasselt in de 

Abdijmolen van Herkenrode heeft volgende statuten met de vereiste meerderheid 

integraal aangenomen: 

 

TITEL I : NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR 

Artikel 1 BENAMING 

De vereniging wordt genoemd ‘Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg’  afgekort ‘Molenzorg 

Zuid-Limburg’. 

 

Artikel 2  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaamse Gewest. 

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar een andere 

lokaliteit. 

 

Artikel 3 DOEL 

Het maatschappelijk doel van de vereniging omvat het behoud en de bevordering van: 

Het wind- en watermolenbestand in traditionele zin, het ambachtelijk gemaal, de 

ambachtelijke molinologische cultuur en aanverwante traditionele ambachten, het 

agrarisch leven en het natuurlijk milieu, de traditionele molinologische architectuur en 

landschapsbescherming in dat verband, de economie naar maat van de natuur en de 

mens, de opleiding tot  molenaar en aanverwante beroepen en ambachten. 

De vereniging heeft als voorwerp het in artikel 1 omschreven doel te bereiken door: 

a. het sensibiliseren van de bevolking voor alles wat te maken heeft met het 

materieel en immaterieel erfgoed rond de ambachtelijke ros-, water- en 

windmolens; 

b. advies, raad en bijstand te geven bij elke vorm van bewaren, beschermen, 

restaureren van molenerfgoed; 

c. zelf hand- en spandiensten daarvoor vrijwillig uit te voeren; 

d. al het nodige doen om de vrijwillige molenaars aan te moedigen, op te leiden, te 

vormen om zoveel mogelijk het molenerfgoed door bekwame molenaars te 

bemannen; 



De vereniging kan daarvoor tijdschriften en publicaties allerhande uitgeven; opleidingen, 

ontmoetingsdagen, congressen, bijzondere molenactiviteiten enz. organiseren die allen 

haar hoger vermeld doel bevorderen; 

Meer algemeen kan de vereniging alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking 

van het hierboven bepaald  doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen; De vereniging 

kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of 

zakelijke  rechten verwerven, in huur of erfpacht nemen, verhuren, personeel aanwerven, 

rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten 

uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. 

 

ARTIKEL 4  DUUR 

De duur van de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging kan ten 

allen tijde ontbonden worden volgens de modaliteiten bij de wet vastgesteld .Na de 

ontbinding van de vereniging zal haar eventueel bezit toevertrouwd worden aan een 

belangeloze natuurlijke of rechtspersoon die een doelstelling heeft die aanverwant is aan 

die van de vereniging. 

 

TITEL II : LEDEN 

ARTIKEL 5 

De vereniging bestaat uit effectieve leden en aangesloten leden. 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene 

vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden en niet aan de aangesloten 

leden. 

De vereniging telt tenminste drie leden.    

Enkel natuurlijke personen kunnen aanvaard worden als effectief lid. 

Derden kunnen, voor zover zij geen openbare dienst, bibliotheek, of instelling noch 

vereniging zijn, tegen betaling (lidgeld) aangesloten lid worden: zij kunnen deelnemen 

aan de activiteiten die de vereniging organiseert, het tijdschrift en/of nieuwsbrieven 

toegezonden krijgen, uitgenodigd worden om deel te nemen aan ontmoetingsdagen en 

andere organisaties , enz., en aldus toetreden tot de werking van de vereniging. 

Aanvulling of wijziging van de rechten en plichten van de aangesloten leden worden 

bepaald door het reglement, dat onder de bevoegdheid valt van het bestuursorgaan. Het 

bevoegde orgaan kan ook verschillende categorieën van aangesloten leden voorzien. 



De aangesloten leden beschikken over geen enkel recht van de effectieve leden. Zij 

kunnen nooit deelnemen aan de algemene vergadering en hebben nooit stemrecht. 

Personen die geen effectief lid noch aangesloten lid wensen te worden, kunnen echter 

mits betaling een abonnement nemen op het tijdschrift. 

Openbare diensten, bibliotheken, instellingen en verenigingen kunnen evenzeer, mits 

betaling, een abonnement nemen op het tijdschrift en/of nieuwsbrief van de vereniging, 

zonder echter beschouwd te worden als aangesloten leden. 

 

ARTIKEL 6 

Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks (of er) lidgeld verschuldigd is voor de effectieve 

leden en de aangesloten leden. Dit lidgeld mag evenwel niet meer dan 100 euro 

bedragen. 

 

ARTIKEL 7 

Een kandidaat- (effectief) lid richt zijn kandidatuurstelling aan het bestuursorgaan en 

betuigt daarbij zijn schriftelijke instemming met het doel, de statuten en het eventueel 

huishoudelijk reglement van de vereniging. Het bestuursorgaan beslist over het al dan 

niet aanvaarden van het kandidaat-lid en brengt dit kandidaat lid binnen de drie maanden 

nadat het verzoek hem heeft bereikt, schriftelijk op de hoogte van zijn beslising. Deze 

dient niet gemotiveerd te zijn en is niet vatbaar voor beroep. Bij afwijzing kan de 

kandidaat zich na 2 jaar opnieuw kandidaat stellen. 

 

ARTIKEL 8 

Een effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van 

een aangetekende brief aan het bestuursorgaan. 

Een effectief lid dat niet langer zijn lidmaatschapsbijdrage betaalt, ook niet nadat het 

hiertoe door het bestuursorgaan per aangetekende brief is aangemaand, wordt geacht 

ontslag te nemen. 

 

ARTIKEL 9 

De leden van de vereniging zijn niet persoonlijk gebonden voor de verbintenissen van de 

vereniging en zij staan niet in voor haar schulden. 



Geen enkel lid kan rechten doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging 

of op de gestorte bijdragen. 

 

TITEL III : DE ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 10 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Alleen in de gevallen 

waarin de wet een bepaald quorum vereist van aanwezige en vertegenwoordigende 

leden, kan een lid zich door een ander lid op de algemene vergadering laten 

vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. Een volmachtdrager 

kan slechts één werkend lid vertegenwoordigen. Echter moet in die gevallen, om geldig 

te vergaderen en te beslissen, steeds een vierde van de leden effectief aanwezig zijn op 

de vergadering. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan 

of door de secretaris, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door het oudste 

aanwezige lid van het bestuursorgaan. 

 

ARTIKEL 11 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:  

1. de statutenwijziging 

2. de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn 

bezoldiging;  

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook in voorkomend geval, 

het instellen van de verenigingsvordering tegen bestuurders en de 

commissarissen; 

5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting  

6. de ontbinding van de vereniging; 

7. de uitsluiting van een lid; 

8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend 

als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 

onderneming;                 

9. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden; 

10. alle gevallen waarin de wet of de statuten het vereisen. 



 

 

ARTIKEL 12 

 

a. De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen 

in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer tenminste één 

vijfde van de leden het vraagt. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden 

bijeengeroepen voor het goedkeuren van het afgelopen jaar en de 

begrotingen van het volgend jaar  op een door het bestuursorgaan te 

bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt. Ook over de 

kwijting van de bestuurders moet gestemd worden op deze algemene 

vergadering. 

b. Alle leden worden minstens vijftien kalenderdagen voor de algemene 

vergadering bij mail uitgenodigd op de algemene vergadering. De 

uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Bij de 

uitnodiging is de agenda opgenomen. 

                                     

ARTIKEL  13 

a. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met de 

meerderheid van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegeteld voor het bepalen van de 

meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

b. Voor bepaalde beslissingen is steeds een bijzondere meerderheid nodig en zal de in 

de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 

 

ARTIKEL 14 

De beslissingen van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de 

maatschappelijke zetel van de vereniging. 

Elk werkelijk lid, ongeacht of het al dan niet een bestuurslid is of werkzaam in de 

vereniging, kan ter zetel van de vereniging raadplegen:  

- het register van de leden 

-  alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan 

- alle notulen en beslissingen van de personen al dan niet met bestuursfunctie, die bij 

de   vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden 



- alle boekhoudkundige stukken van de VZW 

Daartoe richt het betrokken lid een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie 

hij een datum en uur van raadpleging van de stukken en documenten overeenkomt. 

Deze kunnen niet worden verplaatst. 

 

Deze informatie kan enkel gebruikt worden in het raam van de uitoefening van zijn recht 

als lid van de vereniging. Aldus kan dit lid geen vertrouwelijke informatie aan derden 

kenbaar maken. Een lid dat gebruik maakt van vertrouwelijke informatie in zijn 

persoonlijk belang , of dat informatie die eigendom is van de verenging voor eigen 

doeleinden gebruikt, kan hiervoor door de vereniging aansprakelijk gesteld worden. 

Van de leden die vertrouwelijke informatie wensen zal daarom de ondertekening van een 

vertrouwelijkheidsverbintenis worden gevraagd. 

Het inzagerecht houdt geen recht in om koppies te maken, tenzij met toestemming van 

het bestuursorgaan. 

Belanghebbende derden hebben ook een inzagerecht, indien hun belangen door een 

genomen beslissing werd geschaad en indien zij duidelijk kunnen aantonen dat zij bij de 

genomen beslissing betrokken partij zijn. 

 

TITEL IV : HET BESTUURSORGAAN 

ARTIKEL 15  

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan dat minstens twee leden telt, 

allen effectief lid van de vereniging. Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. De 

bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door 

deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat uit zonder vergoeding. 

De kandidaat- bestuurders dienen schriftelijk hun kandidatuur in bij het bestuursorgaan, 

minimum 7 dagen voor de datum van de eerstkomende algemeen vergadering. 

 

ARTIKEL 16 

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en zijn herkiesbaar. 

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, 

hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren, 

ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene  vergadering 

moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt 



de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan 

bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de 

algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de 

samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik 

Een bestuurder kan zijn/haar vrijwillig ontslag als bestuurder indienen door middel van 

een schijven gericht aan de overige bestuurders. 

 

ARTIKEL 17 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden door de verbintenissen van de vereniging. 

Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefenen van het ontvangen mandaat. 

 

ARTIKEL 18 

a. Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter, secretaris en een 

penningmeester. Ingeval het bestuursorgaan slechts uit 2 personen bestaat zal de 

voorzitter ook de taak van penningmeester uitoefenen. De voorzitter, of bij diens 

afwezigheid de secretaris, roept het bestuursorgaan  bijeen en zit de vergadering 

voor. 

b. Het bestuursorgaan kan slecht geldig beslissen indien tenminste ¼ van de 

bestuurders aanwezig is. 

c. Een bestuurder die afwezig is, om welke reden ook, kan geen volmacht geven op 

hem op een vergadering te vertegenwoordigen. 

d. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van 

stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem 

vervangt.  

e. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die  ondertekend worden door de 

voorzitter en de bestuurders die hierom verzoeken en gebundeld worden op de 

zetel van de vereniging. 

 

 ARTIKEL 19 

a. Het bestuursorgaan verbindt en vertegenwoordigt de vereniging zowel in 

gerechtelijke als in buitengerechtelijke aangelegenheden. Het heeft recht van 

beschikking en vervreemding en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden. Alles 

wat niet door de wet of door onderhavige statuten wordt geregeld behoort tot zijn 



bevoegdheid. Deze bevoegdheid omvat ook het recht tot hypothekeren, tot dading 

en tot het stellen van eigendomsdaden, inbegrepen het ondertekenen van notariële 

akten, alle overheidsdocumenten, het verschijnen in rechte en voor de Raad van 

State, dit alles zonder rechtvaardiging van machten tegenover derden. 

b. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts rechtsgeldig verbonden door de 

gezamenlijke handtekening van twee bestuurders van wie een van die twee 

verplicht de voorzitter moet zijn. Bestuurders die namens het bestuursorgaan 

optreden moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van 

enige machtiging. 

 c. Het mandaat van de voorzitter eindigt door een schriftelijke kennisgeving aan de   

overige bestuurders. 

 

TITEL V : HET DAGELIJKS BESTUUR 

ARTIKEL 20  

Het bestuursorgaan kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor de daden van 

dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overgedragen aan een dagelijks bestuur. Dit 

dagelijks bestuur kan de vereniging binnen de grenzen van dit dagelijks bestuur 

vertegenwoordigen ten aanzien van derden. Het dagelijks bestuur kan bestaan uit een of 

meer personen die geen bestuurder noch zelf effectief lid hoeven te zijn. 

 

TITEL VI : BEGROTINGEN EN REKENINGEN 

ARTIKEL 21 

a. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  

b. Binnen de 6 maanden na het einde van het boekjaar worden door de raad van bestuur 

de rekeningen van het afgelopen jaar afgesloten en ter goedkeuring voorgelegd aan 

de algemene vergadering. Na de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting 

spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders en, 

desgevallend, aan de commissaris. 

 

TITEL VII : ONTBINDING EN VEREFFENING  

ARTIKEL 22 

De vereniging mag te allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering op de 

wijze zoals bepaald in de wet. 



In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars en 

bepaalt hun bevoegdheden. 

 

ARTIKEL 23 

Alles wat niet uitdrukkelijk door deze statuten geregeld wordt zal verlopen volgens de wet 

van 21 juni 1921 betreffende de VZW’s, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en deze 

van 23 maart 2019.  

Deze statuten werden goedgekeurd door de algemene vergadering van 11 juni 2022 

waar  83%  van de leden aanwezig was en 100% zich er voor heeft uitgesproken. 

 

 Opgemaakt te Hasselt op 11 juni 2022 

 

Voorzitter                                                               Secretaris 

 

 

 

 

Jos Van Nuffel     Leo Nijsen 

 

 


