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TITEL I – ALGEMEEN 
 
ARTIKEL 1 –  Deze vereniging zonder 
winstoogmerk draagt als naam « Berla VZW ». 
Het grondgebied waar deze erfgoedkring 
principieel aandacht aan besteedt omvat de 
territoria van de vroegere gemeenten Meise, 
Oppem en Wolvertem. 
Dit komt overeen met, en heeft het nodige respect 
voor de eigenheid van, de historische parochies 
Imde, Meise, Meuzegem, Oppem, Rode, Rossem, 
Westrode en Wolvertem; en de leefomgevingen 
Amelgem, Eversem, Hasselt, Imde, Limbos, Meise, 
Meuzegem, Nekker, Nerom, Oppem, Rossem, 
Sint-Brixius-Rode, Slozen, Westrode en 
Wolvertem. 
 
ART. 2 –  De VZW heeft als maatschappelijke 
zetel: [c/o Hoofdbibliotheek Meise] 
Brusselsesteenweg 44 bus 1 – 1860 Meise en 
ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Het identificatienummer van de vereniging is 
270.84 en het ondernemingsnummer is 
425.405.475. 
Deze statuten vervangen de stichtingsstatuten dd. 
13-03-1983 (bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
dd. 12-01-1984 nr. 270), zoals gewijzigd dd. 07-03-
1993 (bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 14-
10-1993 nr. 18068) en gewijzigd dd. 15-11-2005 
(bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 16-01-
2006 nr. 06014647) en gewijzigd dd. 05-06-2014 
(bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 23-06-
2014 nr. 14121578). 
Deze nieuwe statuten werden goedgekeurd op de 
Algemene Vergadering te Meise op 04-12-2014 en 
traden vanaf de daaropvolgende dag in werking. 
 
ART. 3 –  Voor al hetgeen dat door deze statuten 
niet geregeld wordt, zullen de vigerende wetten, 
decreten, besluiten en andere regelgevingen van 
toepassing zijn. 
 
ART. 4 –  De VZW heeft als maatschappelijk doel 
het onderzoeken, bewaren en propageren van het 

erfgoed van en in de huidige gemeente Meise en 
omgeving en dit in de breedste zin. 
Dit doel omvat onder andere het geschiedkundig, 
volkskundig, oudheidkundig, geografisch, 
geologisch en genealogisch verleden van de 
gemeente Meise en omgeving evenals van haar 
inwoners en al wat er ook maar betrekking op heeft, 
te bestuderen, bekend te maken en te vrijwaren; 
het onderzoek op die gebieden te bevorderen 
evenals het verzamelen en beschermen van alle 
voorwerpen die van belang zijn voor de streek of 
haar inwoners, zo nodig door het oprichten en 
beheren van musea of het steunen van dergelijke 
initiatieven; het vrijwaren van monumenten en 
landschappen van de streek; het publiceren van 
documenten betreffende dit verleden; evenals alle 
andere daden die dit objectief kunnen helpen. 
 
ART. 5 –  De VZW is opgericht voor een 
onbepaalde duur. Het werkjaar loopt van één 
januari tot en met éénendertig december. 
 
ART. 6 –  De VZW mag alle rechtshandelingen 
stellen die nodig of nuttig zijn voor het 
verwezenlijken van het maatschappelijk doel van 
de VZW en dit onbeperkt en zonder tijds- of 
frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle 
roerende en onroerende goederen verwerven, 
behouden, van de hand doen, in welke vorm dan 
ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, 
erfpacht, bruikleen, bezit,…). 
De VZW kan tevens economische activiteiten 
uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de 
opbrengst van deze activiteiten integraal naar de 
realisatie van het statutaire doel gaan. 
 
ART. 7 –  Intern en extern moet de VZW op 
levensbeschouwelijk en politiek vlak neutraal 
handelen. 
 

TITEL II – LEDEN 
 
ART. 8 –  De VZW telt een onbeperkt aantal leden, 
maar met een minimum van vijf. 
Het verschuldigde lidgeld wordt elk jaar door de 
Raad van Bestuur bepaald, echter met een 
maximum van 250 euro. De Raad van Bestuur kan 
het statuut van steunend lid toekennen mits een 
jaarlijks te bepalen minimum-bijdrage hiervoor. 
Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten. 
Zij kunnen ontslag nemen door ofwel het lidgeld 
niet meer te betalen ofwel bij aangetekend 
schrijven naar de zetel van de VZW, iets waar de 
Raad van Bestuur dan op haar volgende 
bijeenkomst akte moet van nemen. 
 
ART. 9 –  De Raad van Bestuur beslist over de 
aanneming van de nieuwe leden. 
De leden onderschrijven bij hun toetreding de 
statuten en eventuele interne regelgevingen. 
 
ART. 10 –  De leden verbinden zich er toe geen 
daden te stellen die strijdig zijn met het 



maatschappelijk doel van de VZW of deze op 
enigerlei wijze schade toe te brengen. 
Alleen de standpunten en acties die 
voorafgaandelijk door de Algemene Vergadering of 
de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur 
besproken en goedgekeurd werden, kunnen de 
visie of planning van de kring tegenover derden of 
gebeurtenissen weergeven. 
 
ART. 11 –  De Raad van Bestuur kan bij 
onaanvaardbaar gedrag of schade aan de VZW 
leden tijdelijk schorsen. 
Deze beslissing wordt bij geheime stemming 
genomen mits een twee-derde 
aanwezigheidsquorum en mits een twee-derde 
meerderheid van de verkozen bestuursleden. 
De definitieve beslissing over hun uitsluiting moet 
echter door de eerstvolgende Algemene 
Vergadering worden genomen, mits expliciete 
vermelding hiervan op de agenda. 
Indien dat lid eveneens een bestuurslid is, maakt 
deze persoon tot de volgende Algemene 
Vergadering geen deel meer uit van de Raad van 
Bestuur. In het geval van de schorsing van een 
bestuurslid moet deze beslissing dusdanig 
gepubliceerd worden dat deze tegenover derden 
tegenstelbaar wordt. 
 
ART. 12 –  De ontslagnemende, geschorste, 
uitgesloten of om andere redenen uittredende of 
uitgetreden leden, evenals hun erfgenamen of 
rechthebbenden, kunnen geen enkele aanspraak 
maken of enig recht laten gelden op de materiële of 
immateriële bezittingen van de vereniging of op de 
teruggave van de eventueel gestorte bijdragen, 
inbrengen of giften die door henzelf of hun 
rechtsvoorgangers werden gedaan. Zij kunnen 
noch mededeling, noch kopie, noch opgave, noch 
overlegging van de rekeningen of andere 
documenten vragen en evenmin verzegeling of 
inventaris vorderen of eisen. 
 

TITEL III – ALGEMENE VERGADERING 
 
ART. 13 –  Alle leden samen vormen de Algemene 
Vergadering, die het hoogste orgaan van de 
vereniging vormt. 
Ieder lid heeft een gelijk stemrecht. Ieder lid mag 
zich voor een specifieke vergadering bij schriftelijke 
volmacht door een ander lid laten 
vertegenwoordigen, doch geen lid mag per 
vergadering voor méér dan één ander lid 
volmachtdrager zijn. 
Alle leden die zeven kalenderdagen voor de 
Algemene Vergadering in orde zijn met hun lidgeld 
voor dat jaar zijn stemgerechtigd. 
 
ART. 14 –  Tenzij de vigerende regelgeving anders 
bepaalt, is de Algemene Vergadering exclusief 
bevoegd voor: 
a) de wijziging van de statuten; 
b) de benoeming en afzetting van de leden van de 
Raad van Bestuur en hun kwijtingen; 

c) de goedkeuring van het activiteitenverslag, de 
rekeningen en de begroting; 
d) de definitieve uitsluiting van een lid; 
e) de omzetting van de vereniging naar een andere 
juridische vorm; 
f) de ontbinding van de vereniging met de daaraan 
verbonden handelingen; 
g) het verlenen op voordracht van de Raad van 
Bestuur van de levenslange titel van ere-lid of een 
ere-bestuurstitel aan verdienstelijke leden. 
 
ART. 15 –  De Algemene Vergadering wordt 
bijeengeroepen: 
a) via schriftelijke oproeping in welke geschreven 
vorm dan ook aan alle leden, minstens tien 
kalenderdagen vooraf; 
b) op initiatief en mits de handtekening van 
minstens twee verkozen leden van de Raad van 
Bestuur of van minstens één-vijfde van de leden 
zelf; 
c) de oproeping vermeldt de plaats, dag en het uur 
van de bijeenkomst; 
d) de oproeping vermeldt alle agendapunten en 
bevat in de tekst of in de bijlagen de nodige uitleg 
hierover; 
e) de agenda wordt bepaald door de Raad van 
Bestuur, maar bevat minstens ook een variapunt 
waarbij de leden tijdens de bijeenkomst 
bemerkingen in verband met de VZW naar voor 
kunnen brengen. 
 
ART. 16 –  De Algemene Vergadering wordt 
voorgezeten door de voorzitter of, bij diens 
afwezigheid, door een ander verkozen lid van de 
Raad van Bestuur, en bij ontstentenis hiervan door 
een gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur, en 
bij ontstentenis hiervan door het oudste in leeftijd 
aanwezige lid. 
 
ART. 17 –  De aanwezigheidsquora zijn diegenen 
die de vigerende regelgeving opleggen. 
Tenzij de regelgeving anders voorschrijft, worden 
de beslissingen bij gewone meerderheid van de 
aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen. 
Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht. 
 
ART. 18 –  Van elke bijeenkomst van de Algemene 
Vergadering wordt een omstandig verslag 
opgemaakt, dat door de volgende Algemene 
Vergadering wordt goedgekeurd. 
In afwachting hiervan wordt dit verslag al door de 
eerstvolgende Raad van Bestuur goedgekeurd en 
verkrijgt het hierdoor al ten voorlopigen titel kracht 
van besluit.  
 
ART. 19 –  De gewone Algemene Vergadering 
komt minstens één maal per jaar samen en dit 
tijdens de eerste zes maanden van het 
kalenderjaar, tijdens welke bijeenkomst ook telkens 
een Raad van Bestuur wordt verkozen. 
Bijkomend kunnen Buitengewone Algemene 
Vergaderingen eender wanneer worden 
bijeengeroepen mocht dit nodig blijken, en dit mits 



het respecteren van dezelfde regels als voor de 
gewone Algemene Vergaderingen. 
 

TITEL IV – RAAD VAN BESTUUR 
 
ART. 20 –  De VZW wordt bestuurd door een 
verkozen Raad van Bestuur, samengesteld uit 
tenminste vier leden, die de Algemene Vergadering 
uit haar leden benoemt. 
Deze verkozen bestuursleden worden voor 
onbepaalde tijd benoemd, maar hun mandaat 
vervalt automatisch bij de verkiezing van een 
nieuwe Raad van Bestuur. Zij zijn onbeperkt 
herverkiesbaar. 
De bestuursleden oefenen hun mandaat kosteloos 
uit. 
Zij kunnen ontslag nemen bij aangetekende brief 
naar de zetel van de VZW, iets waarvan de Raad 
van Bestuur tijdens haar volgende vergadering 
akte neemt en hiervan moet expliciet melding 
gemaakt worden tijdens de volgende Algemene 
Vergadering. 
Afwezigheid zonder verontschuldiging op drie 
opeenvolgende bijeenkomsten van de Raad van 
Bestuur kan door de Raad van Bestuur beschouwd 
worden als een impliciete ontslagname door het 
betrokken bestuurslid. 
De bestuursleden zijn collectief én individueel 
verantwoording verschuldigd aan de Algemene 
Vergadering, van wie zij ieder jaar hun kwijting 
moeten verkrijgen. 
 
ART. 21 –  De Raad van Bestuur kan in de periode 
tussen de opeenvolgende verkiezingen tijdens de 
Algemene Vergaderingen maximum drie leden 
coöpteren tot de volgende Algemene Vergadering, 
waar deze personen zich dan via de gewone 
stemming verkiesbaar moeten stellen indien ze 
verder in de Raad van Bestuur willen zetelen. 
Deze gecoöpteerde bestuursleden hebben wel een 
adviserende stem, echter geen stemrecht in de 
Raad van Bestuur. 
 
ART. 22 –  Indien, om welke reden ook, het aantal 
verkozen bestuursleden tot minder dan vier is 
gedaald, zijn de overige bestuursleden gemachtigd 
én verplicht onverwijld een Algemene Vergadering 
bijeen te roepen om te voorzien in de aanstelling 
van een nieuwe Raad van Bestuur. 
Zolang oefenen de overblijvende bestuursleden 
ondertussen zelf de volledige bevoegdheden van 
de Raad van Bestuur uit. 
 
ART. 23 –  De verkozen bestuursleden kiezen 
onder elkaar een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en een ondervoorzitter. 
Deze personen vormen samen het Dagelijks 
Bestuur voor het algemene beheer. 
 
ART. 24 –  De Raad van Bestuur vertegenwoordigt 
en verbindt geldig de vereniging in alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, 
met inbegrip van de daden van beheer en 
beschikking, zonder dat daartoe een bijzondere 

machtiging van de Algemene Vergadering vereist 
is. De Raad van Bestuur mag aldus 
rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk 
voor het verwezenlijken van het doel van de 
vereniging voor zover zij door de regelgeving of de 
statuten niet aan de Algemene Vergadering 
voorbehouden worden. 
 
ART. 25 –  Om de vereniging geldig tegenover 
derden te vertegenwoordigen en te verbinden is het 
nodig en volstaat de gezamenlijke handtekening 
van twee verkozen bestuursleden, behoudens 
wanneer de statuten of de Raad van Bestuur 
uitdrukkelijk een bestuurslid heeft afgevaardigd of 
gevolmachtigden met een bijzondere opdracht 
heeft belast. 
Voor het beheer van de financiën van de VZW bij 
de bankinstellingen en het beheer van de 
verzekeringspolissen van en voor de VZW, hebben 
naast de algemene regel van twee 
handtekeningen, de voorzitter en de 
penningmeester ook nog de persoonlijke 
mogelijkheid onder hun individuele handtekening 
apart alle nodige transacties uit te voeren. 
Voor alle verrichtingen in verband met de 
postdiensten hebben, naast de algemene regel van 
twee handtekeningen, de voorzitter en de 
secretaris eveneens de persoonlijke mogelijkheid 
onder hun individuele handtekening apart alle 
nodige transacties uit te voeren. 
 
ART. 26 –  De Raad van Bestuur vergadert op 
uitnodiging van een lid van het Dagelijks Bestuur of 
van twee verkozen leden van de Raad van Bestuur, 
en dit minstens zes keer per werkjaar. 
De vergadering wordt voorgezeten door een lid van 
het Dagelijks Bestuur of bij hun afwezigheid door 
het in leeftijd oudste verkozen bestuurslid van de 
aanwezigen. 
De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig 
indien minstens vier van de verkozen 
bestuursleden aanwezig zijn, indien dat quorum 
niet gehaald wordt, wordt er automatisch een 
tweede vergadering met minstens dezelfde agenda 
binnen de tien kalenderdagen bijeen geroepen, 
waarvoor dan geen quorum meer nodig is. 
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden 
in principe collegiaal genomen, bij ontstentenis 
hiervan geldt een eenvoudige meerderheid, bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
van de vergadering doorslaggevend. 
Indien één-derde van de aanwezige verkozen 
bestuursleden dat vraagt, is de stemming geheim. 
 
ART. 27 –  Van elke bijeenkomst van de Raad van 
Bestuur wordt door de secretaris een omstandig 
verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende 
vergadering van de Raad van Bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd wordt. Dit verslag heeft in 
afwachting van zijn goedkeuring ten voorlopigen 
titel reeds kracht van besluit. 
De secretaris bezorgt alle leden van de Raad van 
Bestuur hier onverwijld een integrale kopie van. 



Bij afwezigheid van de secretaris worden zijn taken 
in dit verband voor die bijeenkomst aan een ander 
aanwezig bestuurslid toegewezen. 
 
ART. 28 –  Tenzij specifiek anders door de statuten 
of de Raad van Bestuur beslist, verzorgt de 
secretaris de opvolging en coördinatie van alle 
administratieve en formele taken van de VZW en 
neemt de nodige initiatieven ter zake. 
Tenzij specifiek anders door de Raad van Bestuur 
beslist, wordt hij ook belast met het leidinggeven 
aan het samenstellen, veilig stellen en ter 
beschikking houden van het archief van de VZW 
als rechtspersoon, dat in een apart fonds binnen 
het algemene archief van de VZW bewaard wordt. 
 
ART. 29 –  Indien het nodig en nuttig wordt geacht, 
kan de Raad van Bestuur ter aanvulling van deze 
statuten, interne reglementen uitvaardigen of 
bestaande interne reglementen wijzigen of 
opheffen; voor zover dit alles binnen het kader van 
de regelgevingen en deze statuten valt. 
 

TITEL V – WERKGROEPEN 
 
ART. 30 –  De Raad van Bestuur kan permanente 
of tijdelijke werkgroepen binnen de kring oprichten, 
wijzigen en ontbinden die specifieke activiteiten of 
opvolging rond een bepaalde materie uitwerken, 
uitvoeren, coördineren en begeleiden. 
Deze werkgroepen worden geleid door een 
coördinator, die tevens de contactpersoon met de 
Raad van Bestuur is voor die werkgroep en daar 
regelmatig of op verzoek verslag over uitbrengt. 
Deze coördinatoren ontvangen ook automatisch 
een integrale kopie van alle verslagen van de Raad 
van Bestuur. 
Deze werkgroepen ressorteren echter steeds 
onder de leiding en het gezag van de Raad van 
Bestuur. 
 
ART. 31 –  Een permanente werkgroep is in ieder 
geval deze die zich met de algemene archivering 
bezig houdt. Zij staat in voor de opvang, bewaring, 
ontsluiting en terbeschikkingstelling van het 
materiële en immateriële patrimonium van de kring. 
Alle stukken in bezit worden als behorende tot de 
eigendom van de VZW gestempeld of anderszins 
gemerkt en kunnen achteraf nooit meer uit het 
patrimonium van de VZW vervreemd worden. 
Bij giften van derden aan de kring kunnen de 
schenkers opteren voor een eventuele bewaring in 
een apart fonds dat permanent hun naam kan 
dragen. De schenkers kunnen ook eventueel 
bepalen dat de toegang door leden en/of derden 
voor het geheel of een gedeelte van hun inbreng 
gedurende een bepaalde periode gesloten zal 
blijven. 
 
TITEL VI – REKENINGEN, BEGROTINGEN EN 

INZAGERECHT 
 
ART. 32 –  Namens en onder toezicht van de Raad 
van Bestuur volgt de penningmeester de financiële 

en verzekeringszaken van de vereniging op en 
geeft aan de Raad van Bestuur meermaals per jaar 
een stand van zaken. 
Tenzij het specifiek door de Raad van Bestuur aan 
een ander bestuurslid is toegewezen, is de 
penningmeester ook verantwoordelijk voor de 
regelmatige rapportering van de stand van zaken 
betreffende de ledenwerving. 
De penningmeester moet elk jaar de Algemene 
Vergadering via een verslag rekenschap geven van 
het gevoerde beleid en resultaten, onder meer door 
voorlegging van de rekeningen en van de geplande 
begroting, de Algemene Vergadering moet beide 
goedkeuren. 
 
ART. 33 –  Een eventueel batig saldo op het einde 
van het boekjaar vergroot steeds het vermogen van 
de vereniging en kan onder geen beding en in geen 
enkele vorm aan leden of derden worden 
uitgekeerd. 
 
ART. 34 –  Het verslag over de rekening en de 
begroting worden in bijlage samen met de 
uitnodigingen van de Algemene Vergadering aan 
de leden bezorgd. 
De Raad van Bestuur moet in die uitnodiging aan 
de leden ook de mogelijkheid communiceren 
wanneer deze op de zetel van de vereniging en dit 
gedurende meerdere uren op eenvoudig verzoek 
inzage kunnen krijgen van al de onderliggende 
bescheiden hiervan. Tijdens die 
inzagemogelijkheid moeten ook alle verslagen van 
vergaderingen binnen het kader van de VZW op 
eenvoudig verzoek kunnen ingekeken worden. 
 

TITEL VII – COMMISSARISSEN 
 
ART. 35 –  Ter nazicht van de rekeningen of 
eventueel andere materies kan de Raad van 
Bestuur één of meer commissarissen aanstellen 
die dan alle toegang moeten hebben tot de 
betrokken stukken. 
Hun verslag wordt in zo’n geval onverkort in bijlage 
van de uitnodiging voor de Algemene Vergadering 
aan de leden gecommuniceerd. 
Een commissaris mag op dat ogenblik geen lid van 
de Raad van Bestuur zijn of voorheen ooit lid van 
het Dagelijks Bestuur van de VZW geweest zijn. 
 

TITEL VIII – ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
ART. 36 –  In geval van ontbinding wordt het netto 
overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening 
van de schulden en de aanzuivering van de lasten, 
overgedragen aan één of meerdere verenigingen 
en/of overheden met een doelstelling gelijkaardig 
aan deze VZW zodat het patrimonium en archief 
een verzekerde toekomst kunnen krijgen. 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 
 

( gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad dd. 19.12.2014 nr. 14225376 ) 


