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TITEL I: RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR 

 
 

Artikel 1: rechtsvorm 

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 

vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vereniging” genaamd) op grond van de Wet van 27 juni 1921 

betreffende de verengingen zonder winstoogmerk en stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 

(hierna genoemd de “V&S wet”) 
 

Artikel 2: naam 

De vereniging draagt als naam “Scouts - Gidsen Sint Gerulfus Drongen v.z.w.”. De vereniging behoudt 

zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande 

van de vereniging de verkorte benaming “scouts - gidsen Drongen V.Z.W.” te gebruiken, met 

nauwkeurige aanwijzing van de zetel. 
 

Artikel 3: 

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest. 
 

Artikel 4: 

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de ondersteuning en de 

ontwikkeling van de Scouts en Gidsen Sint Gerulfus Drongen. Deze feitelijke vereniging is gekend bij 

Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW onder het groepsnummer O1507G. Alle onderdelen, zijnde de 

verschillende leeftijdscategorieën, de leiding (of groepsraad), de ondersteunende oud-leiding en het 

groepscomité “De Brug” van deze jeugdbeweging wordt verder in deze statuten vermeld onder de 

gemeenschappelijke noemer Scouts en Gidsen Sint Gerulfus Drongen. 
 

Onder de doelstelling dient onder meer begrepen te worden dat de V.Z.W.: 
 

• optreedt als hoofdhuurder van de lokalen en de daarbij horende terreinen, die ze ter 

beschikking stelt aan Scouts en Gidsen Sint Gerulfus Drongen. 

• de financiële middelen en bijdragen beheert, die onder meer zullen overgedragen worden 

door Scouts en Gidsen Sint Gerulfus Drongen. 

• de nodige werkingsgelden toekent aan de verschillende onderdelen van deze jeugdbeweging 

volgens hun behoeften. 

• Om dit doel te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en / of dit doel kunnen bevorderen. 
 

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde commerciële en winstgevende activiteiten te stellen binnen 

de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen 

worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen. De 
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vereniging mag tevens alle goederen, zowel roerende als onroerende, aankopen, bezitten, verkopen 

en contracten afsluiten, in overeenstemming met het  belangeloos doel. 
 

Artikel 5: duur 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

TITEL II : LIDMAATSCHAP 

Artikel 6: leden 

Het minimum aantal leden is vastgesteld op 4. 
 

Om lid te zijn van de V.Z.W., dient de betrokkene lid te zijn van de groepsraad van Scouts & Gidsen Sint 

Gerulfus Drongen, of gewezen lid van die groepsraad voor zover niet langer dan tien jaar ex-lid, of lid 

van het groepscomité “De Brug”. Deze toestand wordt telkens beoordeeld op basis van de ledenlijsten 

van Scouts & Gidsen Sint Gerulfus Drongen en van groepscomité “De Brug” zoals die gekend zijn op 1 

oktober van elk kalenderjaar. 
 

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 

Het aanvaarden van leden behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, op voordracht 

van de Raad van Bestuur. Het ontslag als lid gaat in vanaf de eerstvolgende algemene vergadering. 
 

Tot de vereniging kan als lid toetreden elke persoon die voldoet aan de hierboven opgesomde 

voorwaarden en die door de algemene vergadering aanvaard wordt. De algemene vergadering beslist 

autonoom over elk verzoek tot opneming. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren. 
 

De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en, in voorkomend geval, het huishoudelijk 

reglement. De leden zullen zich in hun gedragingen door deze principes laten leiden en ze verbinden 

zich er toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de 

vereniging op enigerlei wijze schade toebrengen. 
 

Tot de vereniging kan van rechtswege, op zijn eenvoudig verzoek en voor de duur van de hierna 

omschreven functie, toetreden, de groepsleid(st)er van Scouts & Gidsen Sint Gerulfus Drongen, of in 

geval van een ploeg van groepsleiding (groepsploeg) diegene die door deze groepsploeg als 

afgevaardigde uit die groepsploeg is verkozen. 
 

De algemene vergadering kan, op voordracht door de Raad van Bestuur, op door haar te bepalen 

voorwaarden     ook     andere     personen     als     ereleden     tot      de      vereniging      toelaten. 

Deze personen bezitten echter niet de rechten van de gewone leden. Ze bezitten enkel een 

aanwezigheidsrecht en geen stemrecht op de algemene vergadering. 
 

Artikel 7: groepen 

Er worden twee groepen leden onderscheiden: groep A zijn de leden die tevens lid zijn van de 
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groepsraad van Scouts & Gidsen Sint Gerulfus Drongen; groep B zijn de leden die lid zijn van het 

groepscomité « De Brug » en / of gewezen lid van bovenvermelde groepsraad. 
 

Er wordt gestreefd een evenwicht tussen deze beide groepen leden te behouden. Indien er een 

verhouding 65/35 ontstaat, dan kan de Raad van Bestuur enkel nog bijkomende leden voordragen die 

beantwoorden aan de lidmaatschapsvereisten van de kleinste groep. En dit zolang niet minstens een 

verhouding van 55/45 terug is bereikt. 
 

Een lid behorend tot groep A wordt automatisch onder groep B gerangschikt wanneer hij de 

lidmaatschapsvereisten van groep A niet meer vervult. 
 

Artikel 8: lidgeld 

De Raad van Bestuur kan een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage vaststellen die gelijk is voor alle leden. 

Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan 40 euro. 
 

Het lidmaatschap van de leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen door de 

Raad van Bestuur bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot 

regularisatie binnen 1 maand na de aanmaning. 
 

Leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen worden geacht 

ontslagnemend te zijn. 
 

Een ontslagnemend lid wordt verplicht tot betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het volledig jaar 

waarin ontslag wordt ingediend. 
 

Artikel 9: ontslag 

9.1 Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid en bij verlies van de 

voorwaarden voorzien in artikel 6, tweede paragraaf. Voor wat betreft de leden die deze status van 

rechtswege hebben verworven zoals voorzien in artikel 6, zevende paragraaf, eindigt het lidmaatschap 

bij verlies van de in artikel 6, zevende paragraaf, vermelde functie en voor zover zij niet meer aan de 

voorwaarden van artikel 6, tweede paragraaf, voldoen. 
 

Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de 

Raad van Bestuur, of indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid 

van twee derden der gewogen stemmen, na het betrokken lid gehoord te hebben. 
 

9.2 De Raad van Bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of de normen 

van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene 

vergadering. 
 

9.3 De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook hun erfgenamen of de erfgenamen 

van de overleden leden verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk 
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bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door hun rechtsvoorganger 

uitgekeerde bedragen terugvorderen. 
 

9.4 Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen 

inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een 

boedelbeschrijving vorderen. 

 

TITEL III : DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 10: samenstelling 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. 
 

Artikel 11: besluitvorming – stemrecht - vertegenwoordiging 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens 

afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 

Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid beschikt over één stem op de algemene vergadering, met een 

weging als volgt: 
 

waarde van een stem van een lid van groep A = (totaal aantal leden V.Z.W. / 2) / totaal aantal leden 

groep A 
 

waarde van een stem van een lid van groep B = (totaal aantal leden V.Z.W. / 2) / totaal aantal leden 

groep B 
 

In alle artikelen wordt onder gewogen stem verstaan, de stem na toepassing van bovenvermelde 

berekening. 
 

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

aanwezig lid mag hooguit 1 vertegenwoordigingsmandaat voor een afwezig lid bezitten. 
 

De volmachthouder moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen. Alle volmachten 

dienen bij het begin van de vergadering aan de voorzitter, of diens plaatsvervanger, overhandigd te 

worden, en zij worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering. 
 

Artikel 12: bevoegdheden 

De algemene vergadering is bevoegd voor : 
 

• de wijziging van de statuten ; 

• de benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur ; 

• desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging werd toegekend; 

• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 
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• de goedkeuring van de begroting en de rekeningen ; 

• de ontbinding van de vereniging ; 

• het aanvaarden en uitsluiten van leden ; 

• het nemen van beslissingen die de vereniging financieel kunnen verbinden voor een te 

indexeren bedrag van 3500 EURO en meer (t.o.v. index mei 2021). Voor de indexering van dit 

bedrag wordt als basisindex de gezondheidsindex van de maand van oprichting genomen. 

 
 

Artikel 13: vergadering – bijeenroeping - agenda 

Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, opgeroepen door de Raad van Bestuur 

volgens de wettelijke voorschriften, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en 

van de begroting. De algemene vergadering kan ook door de Raad van Bestuur worden 

bijeengeroepen, telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. De Raad van Bestuur 

is bovendien verplicht wanneer een vijfde van de leden daarom verzoekt, een bijzondere algemene 

vergadering bijeen te roepen. 
 

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping. Een 

vergadering kan tevens digitaal doorgaan, indien dit nodig geacht wordt door de Raad van Bestuur.  
 

Alle leden moeten erop worden uitgenodigd. 
 

De oproepingen moeten ondertekend zijn door de voorzitter, of twee bestuurders, of een vijfde van 

de leden. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur, alsmede de agenda van de vergadering. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen slechts worden behandeld indien twee derden van 

de aanwezige leden daarom verzoekt, of indien de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaan. 
 

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien de helft van elke groep leden, zoals 

bepaald in artikel 7, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt 

bereikt, dient de Raad van Bestuur, binnen de twee maand, een nieuwe algemene vergadering bijeen 

te roepen, waarop dit quorum niet wordt vereist. 
 

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van gewogen stemmen. Bij staking van 

gewogen stemmen beslist de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur, of van diens 

plaatsvervanger. 
 

Artikel 14: statutenwijziging 

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

vermeld, en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Wordt dit getal niet bereikt dan dient, binnen de twee maand, een tweede vergadering 

bijeengeroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een door 
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deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging moet door de rechtbank van eerste aanleg 

bekrachtigd worden. 
 

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der gewogen stemmen 

vereist, ook op de tweede vergadering. 
 

Tot wijziging van het artikel 4 (het doel van de vereniging), en van artikel 29 (bestemming bij 

ontbinding) is een meerderheid van vier vijfden van de gewogen stemmen vereist. 
 

Dezelfde regels zijn van toepassing voor ontbinding van de vereniging. 
 

Een meerderheid van twee derden der gewogen stemmen is vereist voor uitsluiting van een lid. 
 

Artikel 15: notulen 

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register, gehouden op de 

digitale opslag ruimte van de v.z.w. (Google Drive verbonden aan het emailadres 

vzw.scoutsengidsendrongen@gmail.com), en ondertekend door de secretaris en de voorzitter van de 

Raad van Bestuur. Alle leden kunnen deze notulen daar inzien. 
 

Alle leden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van 

Bestuur en door een bestuurder, mits betaling van de kosten. 
 

Iedere wijziging van de statuten moet binnen drie maanden van haar dagtekening worden 

bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag 

of afzetting van een bestuurder. 

 

TITEL IV : BESTUUR VAN DE VERENIGING 

Artikel 16: samenstelling – benoeming - ontslag 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste vier 

bestuurders die tevens lid moeten zijn van de vereniging. 
 

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van 

drie jaar, behoudens andersluidende beslissing. 
 

De groepsleid(st)er, of in geval van een ploeg van groepsleiding (groepsploeg) degene die de 

groepsploeg als afgevaardigde heeft verkozen, is op eigen verzoek van rechtswege lid van de Raad van 

Bestuur. Buiten deze persoon, moet minstens nog één persoon van de groepsraad lid zijn van de Raad 

van Bestuur. 
 

Bestuurders kunnen ten allen tijden 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 
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Voorzitter van de Raad van Bestuur. Ingeval de Voorzitter van de Raad van Bestuur zelf ontslag neemt, 

dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de andere leden van de Raad van Bestuur. 
 

Het mandaat van de bestuurders eindigt tevens door overlijden, of uitsluiting als lid. Een 

ontslagnemend bestuurder oefent zijn functie verder uit totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan 

worden voorzien. 
 

Artikel 17: bezoldiging 

De bestuurders zijn niet bezoldigd. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun 

bestuurdersmandaat worden vergoed mits beslissing van de Raad van Bestuur bij gewone 

meerderheid. 
 

Artikel 18: vergadering 

De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, een secretaris 

en een penningmeester, en kan het reglement van inwendige orde opmaken. De voorzitter of de 

secretaris roept de raad bijeen. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of ingeval 

van afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de 

vereniging het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één 

derde van de bestuurders. 
 

De Raad van Bestuur beraadslaagt geldig mits de meerderheid van de bestuurders aanwezig is en 

beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter 

of van zijn vervanger doorslaggevend. 

 

De Raad van Bestuur kan beslissingen nemen en/of stemmen zonder fysieke aanwezigheid van 

bestuurders. 
 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die goedkeurd worden door de eerstvolgende 

vergadering van de Raad van Bestuur De notulen van de Raad van bestuur worden opgetekend in een 

speciaal register, dat bewaard wordt op de digitale opslag ruimte van de v.z.w. (Google Drive 

verbonden aan het emailadres vzw.scoutsengidsendrongen@gmail.com). De uittreksels die moeten 

worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en een 

bestuurder. 
 

Artikel 19: tegenstrijdig belang 

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 

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 vóór dat de Raad van Bestuur een 

besluit neemt. 
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De bestuurder met een dergelijk belang, verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging 

en de stemming over de aangelegenheden waarop betrekking heeft. 
 

Artikel 20: bevoegdheden 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van bestuur en beschikking stellen, voor 

zover zij niet door de wet of door deze statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn 

voorbehouden. 
 

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen of taken delegeren aan één 

of meerdere bestuurders, of aan andere personen, al dan niet lid van de vereniging, zonder dat deze 

overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene 

bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 
 

Artikel 21: dagelijks bestuur 

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging met betrekking tot het 

dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, waarvan hij de bevoegdheid 

vaststelt. 
 

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecifieerd of deze personen 

alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen om de vereniging te kunnen vertegenwoordigen 

met betrekking tot dit dagelijks bestuur. 
 

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, 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 

hun dringende noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van 

Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. 
 

Artikel 22: vertegenwoordiging 

De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter en een 

bestuurder, of door de handtekening van twee bestuurders ingeval van afwezigheid of 

onbeschikbaarheid van de voorzitter. De vereniging is eveneens geldig vertegenwoordigd door de 

handtekening van de persoon aangeduid door de Raad van Bestuur bij toepassing van artikel 20, 

tweede paragraaf en artikel 21 voor de handelingen vermeld in de delegatie. 
 

Artikel 23: aansprakelijkheid 

De bestuurders of dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de 

vereniging. 
 

Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot het vervullen 

van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de 
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statuten en zijn ze aansprakelijk voor tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur. 

 

TITEL V: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 24: huishoudelijk reglement 

De Raad van Bestuur kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voorstellen, dat 

door deze bij een meerderheid van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden 

aanvaard en gewijzigd wordt. 

 

TITEL VI : TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS 

Artikel 25: toezicht commissaris 

Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de V&S-wet niet 

overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen. 
 

Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de 

jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan de commissaris 

opdragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris. 

 

TITEL VII : BEGROTING EN REKENINGEN 

Artikel 26: boekjaar - rekeningen 

Het boekjaar valt vanaf 2021 samen met het scoutsjaar (1 oktober – 30 september); de rekeningen 

worden bijgehouden door de Raad van Bestuur. Ze worden ieder jaar afgesloten en de afrekening 

wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerste algemene vergadering, samen met de begroting van 

het lopend jaar. 
 

Wijzigingen en uitzonderingen: 
 

Eerste boekjaar datum van oprichting tot 31 december 2000. Boekjaren 1 januari xxxx tot 31 
december xxxx (periode 2000 tot 2021). wijziging van boekjaar 1 januari 2021 tot 30 september 
2021. 

Boekjaren 1 oktober xxxx tot 30 september xxxx (periode 2021 tot nader order). 
 

 

Artikel 27: bestemming batig saldo 

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 

 

TITEL VIII : ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 28: ontbinding 

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het 

aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. 
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De vereniging is van rechtswege ontbonden indien de volledige feitelijke vereniging Scouts & Gidsen 

Sint Gerulfus Drongen en waarmee een innige verbondenheid bestaat zowel op het persoonlijke vlak 

als wat de doelstelling betreft ontbonden wordt. 
 

De algemene vergadering zal worden bijeengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking 

tot de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De 

samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze 

statuten. 
 

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging in alle uitgaande akten, facturen, 

aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken, naast haar naam, het feit dat zij ‘VZW in 

vereffening” is. 
 

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door 

de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van 

vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld. 
 

Bij de ontbinding dient steeds de bevoegde districtscommissaris van Scouts & Gidsen Vlaanderen 

betrokken te worden. 
 

Artikel 29: bestemming van vermogen 

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, gerechtelijk of door intrede van de 

voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van 

Scouts & Gidsen Sint Gerulfus Drongen. Indien de volledige vereniging Scouts & Gidsen Sint Gerulfus 

Drongen op het moment van bestemming van het netto actief vermogen niet meer blijkt te bestaan 

of indien zij de bestemming niet aanvaardt zal een bestemming gegeven worden aan het vermogen 

die zoveel mogelijk aanleunt bij het doel waarvoor de vereniging werd opgericht. 

 

TITEL IX : GEMEEN RECHT 

Artikel 30: gemeen recht 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de V&S wet en de gebruiken inzake 

verenigingen van toepassing. 


