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(Gecoördineerde) statuten Natuurpunt CVN  

Zetel: Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen  
Ondernemingsnummer : 0409 154 512  
BS: 6101/69 - 16/10/1969  
Goedgekeurd op de algemene vergadering van 4 juni 1969  
Gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1969  
Wijzigingen gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1986, 26 
oktober 1995, 28 december 2004, 13 april 2007 en 13 mei 2014.  
 

De ondergetekenden:  
De heer Delaunois, Herman, leraar, Delinstraat 40, Antwerpen, namens het Nationaal 
Verbond voor Natuurbescherming, vzw.  
Pater De Schrijver, Paul, leraar, Collegelaan 36, Borgerhout.  
De heer Dielen, Carl, onderwijzer, Uitbreidingstraat 522, Berchem.  
De heer Fabry, Frank, technisch ingenieur, Volhardingstraat 80, Antwerpen.  
Prof. Dr. Hublé, Jan, hoogleraar, Baron Casierstraat 37, Mariakerke.  
De heer Kesteloot, Edgard, laboratoriumdirecteur, Madoulaan 4, Sint-Pieters-Woluwe, 
namens het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Dienst 
Natuurbescherming.  
De heer Maes, Luc, leraar, Stationsstraat 64, Willebroek, namens de Belgische Jeugdbond 
voor Natuurstudie.  
Prof. Dr. Maton, Jacques, gewoon hoogleraar, Begijnhoflaan 89, Gent.  
De heer Myncke, Georges, directeur van vennootschappen, Walenstraat 27, Antwerpen, 
namens de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, vzw.  
Prof. Dr. Polk, Philip, docent, Kraanstraat 9, Schepdaal.  
De heer Roeyers, Bernard, bediende, Lucas Henninckstraat 42, Wilrijk, namens de 
Arbeiderstoeristenbond “De Natuurvrienden”, vzw.  
De heer Schandevijl, Albert, schooldirecteur, Thonetlaan 20, Antwerpen, namens de Vlaamse 
Jeugdherbergcentrale, vzw.  
De heer Stalmans, Hector, rustend schooldirecteur, Jan de Voslei 45/1, Antwerpen, namens 
de Arbeiderstoeristenbond “De Natuurvrienden”, vzw.  
De heer Van Cleemput, Fernand, leraar, Leeuweriklaan 12, Ekeren, namens het 
Kontaktkomitee der Kringen voor Natuurstudie en Natuurbescherming in het Antwerpse.  
De heer Van den bergh, Walter, maatschappijbestuurder, Frankrijklei 50, Antwerpen, 
namens de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, NV.  
Mevr. Van Steenbergen-Brems, Annetta, lerares, Morckhovenlei 82, Borgerhout.  
De heer Van Steenbergen, Guido, zoöloog, Morckhovenlei 82, Borgerhout,  
De heer Verheyen, Rudolf, assistent KBINW, Lange Lozanastraat 158, Antwerpen, namens 
de Belgische Natuur- en Vogelreservaten, vzw.  
De heer Vreven, Robert, consulent, Halewijnlaan 57, Antwerpen, namens de Vlaamse 
Jeugdherbergcentrale, vzw,  
allen van Belgische nationaliteit, verklaren hierbij op te richten, overeenkomstig de wet van 
27 juni 1921, de vereniging zonder winstoogmerk, beheerst door volgende statuten:  
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TITEL I – Benaming, zetel, duur, doel  

 
Artikel 1  

De vereniging wordt genoemd: “Natuurpunt CVN vereniging zonder winstoogmerk”. 2 
Natuurpunt CVN Statuten  
 

Artikel 2  

De zetel van de vereniging is gevestigd te Mechelen, Coxiestraat 11, gelegen in het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen en kan bij gewone beslissing van de raad van 
bestuur binnen hetzelfde arrondissement verplaatst worden.  

 
Artikel 3  

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.  

 
Artikel 4  

Het doel van de vereniging is een open netwerkorganisatie te zijn waarin vrijwilligers en 
professionele medewerkers samenwerken om aan een breed publiek kwalitatief hoogstaande 
vorming en begeleiding aan te bieden rond natuur, omgeving, erfgoed, milieu en mens. 
Verbonden met de natuur- en milieubeweging, creëert de organisatie kansen voor 
maatschappelijk engagement van vrijwilligers en draagt ze bij aan de opwaardering van 
natuur en erfgoed, de zorg voor een gezond leefmilieu en de overgang naar een meer 
duurzame samenleving. Het open karakter uit zich in de mogelijkheid voor partners om toe 
te treden tot de algemene vergadering volgens de bepalingen van artikel 9 en 10 van deze 
statuten.  

De vereniging neemt de rechten en plichten over van Natuurpunt Educatie vzw en heeft in 
het bijzonder tot doel de voortzetting en uitbouw van de sociaal-culturele activiteiten, deel 
uitmakend van het volksontwikkelingswerk van Natuurpunt vzw. De geïntegreerde werking 
van de Natuurpunt vzw, de vereniging en de andere verenigingen die deel uitmaken van de 
unie met Natuurpunt vzw wordt vastgelegd in een overeenkomst.  

De vereniging kan op basis van specifieke overeenkomsten samenwerken met organisaties 
en overheden teneinde de doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsplannen te 
realiseren.  

De vereniging kan alle wettelijke middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot 
de verwezenlijking van deze doelstellingen bijdragen.  

 

Artikel 5  

Het werkingsgebied van de vereniging betreft zowel het Vlaamse Gewest als het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, als de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, waarbij 
de vereniging haar werking uitbouwt op lokaal, regionaal, provinciaal en gewestelijk niveau. 
Daarnaast kan de vereniging activiteiten ontplooien in het Waalse Gewest en in de 
buurlanden, en haar werking uitbouwen op federaal, Europees en internationaal niveau.  

 

Artikel 6  

De vereniging onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het Europees 
Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past ze toe in de werking.  

De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en heeft een democratische inslag en 
structuur. Ze heeft een ongebonden karakter en stelt zich onafhankelijk op.  
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TITEL II - Leden  

 
Artikel 7  

De vereniging heeft enkel stemgerechtigde leden. Het aantal stemgerechtigde leden moet 
tenminste drie bedragen.  

De stemgerechtigde leden vormen de algemene vergadering. Ze gaan geen enkele 
persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging.  

 
Artikel 8  

De contributie, verschuldigd door de leden, wordt vastgesteld door de algemene vergadering 
en mag niet meer bedragen dan 250 euro. 3 Natuurpunt CVN Statuten  

 

Artikel 9  

Stemgerechtigde leden zijn :  

1. de afgevaardigden van de afdelingen van Natuurpunt vzw, waarbij elke afdeling op haar 
jaarvergadering één stemgerechtigd lid kan afvaardigen;  

2. de leden van het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie vzw op het ogenblik van de 
goedkeuring van dit artikel; ze zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering van de 
vereniging tenzij ze aan dit recht verzaken;  

3. andere organisaties actief in het werkingsveld van de vereniging, aanvaard als lid bij 
toepassing van artikel 10, waarbij elke organisatie één stemgerechtigd lid kan afvaardigen;  

4. natuurlijke personen die de missie en de visie van de vereniging onderschrijven en een 
expertise in het werkingsveld van de vereniging kunnen voorleggen, aanvaard als lid bij 
toepassing van artikel 10.  

Het aantal stemgerechtigde leden van deze categorie kan nooit meer dan 15 % bedragen 
van het totaal aantal stemgerechtigde leden.  

5. Natuurpunt vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn afgevaardigde.  

 
Artikel 10  

De kandidaat-leden zoals bedoeld in punten 3 en 4 van artikel 9 richten hun gemotiveerde 
kandidatuurstelling schriftelijk aan de secretaris. De aanvraag is vergezeld van een verklaring 
dat het kandidaat-lid de statuten, het huishoudelijk reglement, de missie, de visie en de 
engagementsverklaring van de vereniging onderschrijft. Lidmaatschap van Natuurpunt vzw is 
geen toetredingsvoorwaarde.  

De raad van bestuur maakt een voorstel van beslissing over de aanvaarding van de 
kandidaat op en agendeert dit op de eerstvolgende algemene vergadering. De raad van 
bestuur stelt een engagementsverklaring vast die voor bekrachtiging wordt voorgelegd op de 
algemene vergadering en vervolgens als bijlage aan het huishoudelijk reglement wordt 
toegevoegd.  

 
Artikel 11  

Het staat elk stemgerechtigd lid vrij ontslag te nemen door schriftelijke kennisgevingaan de 
secretaris. Deze beslissing wordt meegedeeld op de eerstvolgende algemene vergadering.  

De uitsluiting van een stemgerechtigd lid kan slechts door de algemene vergadering 
uitgesproken worden met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of 
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vertegenwoordigde stemmen. Deze beslissing wordt schriftelijk door de secretaris aan de 
betrokkene meegedeeld.  

Uitgetreden, ontslagnemende of uitgesloten stemgerechtigde leden en opvolgers in rechte 
van overleden stemgerechtigde leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.  

 
Artikel 12  

Alle leden van het open netwerk hebben recht op een gelijkwaardige behandeling door de 
vereniging. Omgekeerd wordt van de leden verwacht dat ze elkaars werking respecteren en 
synergie nastreven.  

De raad van bestuur krijgt de bijzondere opdracht over deze bepaling te waken en treedt 
desgevallend op als arbitrageorgaan.  

 
TITEL III – Raad van bestuur  

 
Artikel 13  

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste negen leden 
bestaat. Het reglement kan het maximum aantal leden van de raad van bestuur bepalen, 
alsook de manier waarop de voordracht gebeurt en de criteria waaraan deze onderworpen 
wordt.  

Natuurpunt vzw, vertegenwoordigd door een directielid, maakt ambtshalve deel uit van de 
raad van bestuur van de vereniging. Bovendien vaardigt de raad van bestuur van Natuurpunt 
vzw een bestuurder af om ambtshalve in de raad van bestuur van de vereniging te zetelen. 4 
Natuurpunt CVN Statuten  

 

Artikel 14  

De raad kiest in zijn schoot een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris en 
een penningmeester. Het reglement kan een onderlinge taakverdeling tussen de leden van 
de raad van bestuur vaststellen.  

De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door externe waarnemers of medewerkers van 
het algemeen secretariaat van de vereniging.  

Bij aanvang van de eerste bestuursperiode na de inwerkingtreding van deze bepaling wordt 
de raad van bestuur paritair samengesteld uit leden voorgedragen door Natuurpunt Educatie 
vzw en leden voorgedragen door het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie vzw. Het 
directielid dat Natuurpunt vzw vertegenwoordigt wordt tijdens de eerste bestuursperiode 
beschouwd als voorgedragen door Natuurpunt Educatie vzw.  

 
Artikel 15  

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering verkozen voor de 
duur van drie jaar.  

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die 
daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen 
door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag 
zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden 
voorzien.  
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Artikel 16  

De leden van de raad van bestuur zijn aansprakelijk volgens het gemeen recht, voor de 
fouten die ze bij het vervullen van hun mandaat begaan. Ze gaan geen enkele persoonlijke 
verplichting aan uit hoofde van hun beheer, betreffende de verbintenissen van de 
vereniging.  

 
Artikel 17  

De leden van de raad van bestuur genieten geen enkele bezoldiging uit hoofde van hun 
mandaat.  

 

Artikel 18  

De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen, op diens initiatief, of op vraag 
van ten minste drie van zijn leden, conform het reglement, zo vaak als het voor de belangen 
van de vereniging nodig lijkt.  

 

Artikel 19  

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer ten minste een derde van zijn leden, 
met een minimum van drie, aanwezig is. De raad kan enkel geldig beslissingen nemen indien 
ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Het reglement kan terzake evenwel 
bijzondere regelen om geldig te beraadslagen of om beslissingen te bekrachtigen, 
vaststellen. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.  

 

Artikel 20  

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan worden toegepast indien de 
raad van bestuur dit vooraf had beslist. De procedure kan eveneens worden toegepast indien 
alle bestuurders vooraf per e-mail, fax of telefoon worden geconsulteerd en de helft plus één 
van de bestuurders akkoord gaan om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. 
Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond 
per e-mail, video- of telefoonconferentie en dat de bestuurders minstens 24 uur bedenktijd 
hebben alvorens hun beslissing mede te delen. 5 Natuurpunt CVN Statuten  

 

Artikel 21  

De schriftelijke verslagen van de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en 
de secretaris, en, na goedkeuring door de raad van bestuur, in een register opgenomen, dat 
ter inzage zal zijn van de stemgerechtigde leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen 
overeenkomstig de door de wetgeving vastgelegde modaliteiten.  

De kopieën of uittreksels uit deze verslagen zijn alleen geldig indien zij door de voorzitter en 
de secretaris voor echt zijn verklaard en ondertekend.  

 

Artikel 22  

De raad van bestuur bezit de breedst mogelijke bevoegdheden inzake het bestuur van de 
vereniging en de verwezenlijking van haar doel. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder 
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uitzondering, van bestuur en beschikking. Alle bevoegdheden die niet door de wet van 27 
juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, en haar wijzigingen - hierna genoemd 
"de wet" -, of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden 
uitgeoefend door de raad van bestuur.  

 

Artikel 23  

De raad van bestuur voert al de verplichtingen uit die de wet, de statuten of het reglement 
hem expliciet opdragen. De raad van bestuur is hierbij onder meer gehouden tot het treffen 
van alle maatregelen tot uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering.  

Hij werkt jaarlijks een ontwerp van jaarprogramma vergezeld van programmatie en 
begroting uit, dat kadert binnen de statuten en het beleidsplan van de vereniging en de 
statuten en het globale verenigingsbeleid van Natuurpunt vzw.  

 

Artikel 24  

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en 
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling 
van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar 
gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken 
bestuurders in het gedrang.  

 

Artikel 25  

De raad van bestuur kan, conform het reglement, zijn bevoegdheden overdragen aan, of kan 
zich laten bijstaan door één of meer van zijn leden of een derde; zij zijn alle verantwoording 
verschuldigd aan de raad van bestuur inzake de hun toevertrouwde bevoegdheden.  

 

Artikel 26  

Het dagelijks bestuur van de vereniging kan door de raad van bestuur worden opgedragen 
aan één of meer personen. Dit geldt tevens voor de externe vertegenwoordiging wat het 
dagelijks bestuur betreft. De raad van bestuur staat in voor de benoeming, het beslissen van 
de ambtsbeëindiging en de eventuele afzetting van de personen aan wie het dagelijks 
bestuur is opgedragen.  

Worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend, alle handelingen die dag aan dag moeten 
worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, 
hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde 
beslissing te nemen, hetzij wegens hun terugkerend karakter, het optreden van de raad van 
bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. Financiële handelingen voor een bedrag 
binnen het toegekende mandaat worden eveneens als daden van dagelijks bestuur 
beschouwd.  

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecifieerd of deze 
personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern 
dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur 
betreft. 6 Natuurpunt CVN Statuten  
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Artikel 27  

De raad van bestuur kan volmacht geven aan Natuurpunt vzw om, ook in rechte, belangen 
van de vereniging te verdedigen. Bedoelde volmacht en vertegenwoordiging ontzeggen haar 
geenszins de mogelijkheid om persoonlijk haar belangen te verdedigen.  

 

Artikel 28  

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en 
buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.  

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als 
college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee 
bestuurders die gezamenlijk handelen.  

De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen 
gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten 
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden 
verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de 
grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.  

De raad van bestuur staat in voor de benoeming, het beslissen van de ambtsbeëindiging en 
de eventuele afzetting van de gevolmachtigden.  

 

Artikel 29  

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met 
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, 
moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de raad van bestuur een besluit 
neemt.  

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt 
zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking 
heeft.  

In het reglement wordt het begrip tegenstrijdig belang verduidelijkt.  

 

TITEL IV – Algemene vergadering  

 
Artikel 30  

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar voor eind maart door de raad van bestuur 
bijeengeroepen.  

 

Artikel 31  

De raad van bestuur of de algemene vergadering belegt minstens één bijkomende algemene 
vergadering buiten de gewone jaarlijkse algemene vergadering. De raad van bestuur is 
bovendien gehouden zulks te doen zo minstens één tiende van de stemgerechtigde leden, 
verspreid over minstens drie provincies of minstens een vijfde van de stemgerechtigde leden 
hem daartoe schriftelijk verzoekt en vermeldt daarbij de reden van de samenkomst. Hij 
pleegt in ieder geval overleg met de raad van bestuur van Natuurpunt vzw. De vergadering 
heeft in dit geval plaats binnen dertig dagen na het verzoek.  
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Artikel 32  

Op de gewone, jaarlijkse algemene vergadering brengt de raad van bestuur een jaarverslag 
uit over de toestand van de vereniging en het gevoerde beleid, en legt er rekenschap af van 
de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar.  

 

Artikel 33  

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering 
uitgeoefend worden :  

1. de wijziging van de statuten;  

2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;  

3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;  

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris;  

5. de goedkeuring van de begroting en de jaarprogrammatie;  

6. de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;  

7. de ontbinding van de vereniging;  

8. de uitsluiting van een lid;  

9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;  

10. de beoordeling van het door de raad van bestuur gevoerde verenigingsbeleid en 
abonnementen- en publicatiebeleid;  

11. de beraadslaging over de door de raad van bestuur voorgelegde verenigingsstrategische 
zaken en het nemen van eindbeslissingen terzake;  

12. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.  

 
Artikel 34  

De oproeping van de stemgerechtigde leden tot de algemene vergadering gebeurt schriftelijk 
per post of per mail op het adres dat het stemgerechtigd lid heeft opgegeven en dit ten 
minste tien kalenderdagen voor deze vergadering. Er dienen geen bewijsstukken van de 
uitvoering van deze maatregelen geleverd te worden. De oproepingen vermelden : plaats, 
datum, uur en dagorde van de vergadering. Het reglement kan nadere specificaties bepalen.  

Organisaties en overheden die met de vereniging samenwerken, kunnen door de raad van 
bestuur uitgenodigd worden om de algemene vergaderingen bij te wonen als waarnemer 
zonder stemrecht.  

 
Artikel 35  

Een algemene vergadering beraadslaagt uitsluitend over de op de dagorde vermelde punten. 
De dagorde wordt door de raad van bestuur bepaald, en bij de oproeping gevoegd.  

Bij hoogdringendheid echter is het de voorzitter van de raad van bestuur toegelaten 
ambtshalve punten aan de dagorde toe te voegen.  

Agendapunten kunnen daarenboven voorgesteld worden door minstens een twintigste van 
het aantal stemgerechtigde leden of door minstens tien stemgerechtigde leden.  

Elk voorstel van agendapunt, zoals bepaald in vorige alinea, moet schriftelijk en door de 
betrokkenen ondertekend worden ingediend op de zetel van de vereniging uiterlijk een 
maand voor de bedoelde algemene vergadering.  
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Artikel 36  

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden is.  

Alle stemgerechtigde leden hebben één stem. Ieder stemgerechtigd lid mag zich, mits het 
daartoe verstrekken van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander 
stemgerechtigd lid of door een derde die door een verenigingsgeleding werd afgevaardigd. 
Ieder aanwezig stemgerechtigd lid of aanwezige derde mag slechts één niet aanwezig 
stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.  

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van 
de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het reglement kan nadere specificaties 
vaststellen.  

 
Artikel 37  

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen 
wanneer het voorwerp daarvan in het bijzonder in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer 
twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Zijn twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd, 
dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. De tweede vergadering mag niet 
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volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Deze tweede vergadering kan 
beraadslagen, welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden ook zij.  

Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derde van de 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Wanneer de voorgestelde wijziging echter het 
doel waarvoor de vereniging werd opgericht beoogt, is zij slechts geldig wanneer zij met een 
meerderheid van vier vijfden van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden 
goedgekeurd is.  

De artikelen 4, , 9, 10, 12, 13, , 23, 37 en 44 van deze statuten kunnen slechts worden 
gewijzigd wanneer deze wijziging door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 
leden eenparig goedgekeurd is.  

 
Artikel 38  

De schriftelijke verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris en na goedkeuring door de algemene vergadering in een register 
opgenomen dat ter inzage zal zijn van de stemgerechtigde leden die hun inzagerecht zullen 
uitoefenen overeenkomstig de door de wetgeving vastgelegde modaliteiten.  

Kopieën of uittreksels van deze verslagen zijn alleen geldig indien zij door een lid van de 
raad van bestuur voor echt zijn verklaard en ondertekend.  

 
TITEL V - Balans en rekeningen  

 
Artikel 39  

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  
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Artikel 40  

Op 31 december van elk boekjaar worden de boeken afgesloten. De jaarrekening wordt door 
de raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.  

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen hierin weer te geven, wordt opgedragen aan een commissaris, te benoemen 
door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor 
een termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de 
commissaris.  

 
Artikel 41  

Het batig saldo van de resultatenrekening behoort de vereniging toe.  

 
TITEL VI - Ontbinding, vereffening  

 
Artikel 42  

De algemene vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken, 
wanneer ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Zijn twee derde van de stemgerechtigde leden niet aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze 
beraadslaagt geldig, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. Deze 
tweede vergadering kan ten vroegste één maand na de eerste vergadering plaatsvinden.  

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door vier vijfden 
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  

 
Artikel 43  

De vergadering duidt tijdens dezelfde beraadslaging één of meerdere vereffenaars aan, 
belast met de vereffening.  

In geval van ontbinding van de vereniging wordt het vermogen overgemaakt aan Natuurpunt 
vzw of indien deze niet meer zou bestaan, aan één of meerdere andere verenigingen die 
gelijkaardige doelstellingen nastreven als de vereniging. Indien de ontbinding verricht wordt 
met het oog op een fusie met een andere vereniging met gelijke doelstellingen als deze van 
de vereniging, dan wordt het vermogen ingebracht in deze nieuw op te richten vereniging. 9 
Natuurpunt CVN Statuten  

 

TITEL VII – Schikkingen van diverse aard  

 
Artikel 44  

De raad van bestuur stelt het reglement voor waarbij de uitvoeringsmodaliteiten van 
onderhavige statuten worden bepaald. Dit reglement moet door de algemene vergadering 
met een gewone meerderheid worden goedgekeurd en is bindend voor alle leden van de 
vereniging indien het tevens door de algemene vergadering van Natuurpunt vzw is 
goedgekeurd.  

Interpretatiegeschillen over de letter en de geest van de statuten, van dit reglement of van 
de besluiten van de algemene vergadering worden in de algemene vergadering opgelost.  
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Artikel 45  

De stemgerechtigde leden geven uitdrukkelijk volmacht aan de vereniging om, zelfs in 
rechte, hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen, ter bevordering van de belangen 
waarvoor ze zich verenigden. Bedoelde volmacht en vertegenwoordiging ontzeggen hun 
geenszins de mogelijkheden om persoonlijk hun belangen te verdedigen.  

 
Artikel 46  

De zetel van de vereniging wordt tot woonplaats gekozen. Deze keuze bepaalt het 
rechtsgebied voor alle betwistingen die tussen de vereniging en derden zouden kunnen 
ontstaan, tenzij door de vereniging en de betreffende derden contractueel anderszins is 
overeengekomen.  

 
Artikel 47  

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de wet van 27 juni 1921 en haar 
wijzigingen toepasselijk.  

 
Artikel 48  

Deze statuten in de vorm van deze versie treden in voege vanaf 1 januari 2016. 

 


