AKTE
STATUTEN – OPRICHTING – BENOEMING BESTUURDERS

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR
Artikel 1.
Deze feitelijke vereniging draagt de naam:

BELGISCHE SINT-BERNARD VRIENDEN (afgekort B.S.B.V.)
en is opgericht op 6/4/2019 voor onbepaalde duur.
Artikel 2.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus (K.K.U.S.H.), waarvan zij de
herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de
reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan te
gehoorzamen.
Artikel 3.
§1. De feitelijke vereniging werd opgericht op 6 april 2019 en heeft als stichters :
PACK Chris (voorzitter en bestuurder)
Denton Ave 124, NG31 7JH Grantham (UK), geboren op 15/09/1959, te Londen(UK),
PIETERS Jessy (secretaris,penningmeester en bestuurder)
Ter Hoeven 21, 9255 Buggenhout, geboren op 22/10/1972, te Dendermonde,
PACK Linda (bestuurder)
Denton Ave 124, NG31 7JH Grantham (UK), geboren op 29/04/1964, te Grantham(UK),
GOOS Noël (bestuurder)
Valentijnstraat 41, 3582 Stal, geboren op 27/03/1977, te Geel,
BIESMANS An (bestuurder)
Valentijnstraat 41, 3582 Stal, geboren op 13/03/1979, te Hasselt,
EMANUEL Mario (bestuurder)
Ter Hoeven 21, 9255 Buggenhout, geboren op 20/09/1974, te Dendermonde
§2. Wanneer een stichter van deze vereniging niet meer opnieuw wordt verkozen of wanneer hij zich niet meer
verkiesbaar stelt, wordt hij automatisch erelid van de vereniging dit tenzij hij hier bezwaar tegen heeft.
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Artikel 4.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9255 Buggenhout, Ter Hoeven 21 en ressorteert zodoende onder het
gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Artikel 5.
§1. Het doel van de vereniging is opkomen voor de rasstandaard met bijzondere aandacht voor het karakter en de
gezondheid van de Sint-Bernard hond. Een groep te vormen van fokkers en liefhebbers van sint-bernard honden
met en zonder stamboom. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

I)
J)

Het houden van vergaderingen.
Het houden van educatieve kynologische infomomenten.
Het houden en/of steunen van evenementen (shows, samenkomsten, wandelingen, tentoonstellingen,...)
Haar leden bij te staan, te adviseren en voor te lichten bij aankoop, import, dekking en verder alles wat de
fokkerij en het opfokken van honden betreft.
Het bevorderen van het inschrijven van nesten, zowel als van honden in het L.O.S.H.
Het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de K.K.U.S.H.
Verder door andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de
bepalingen en voorschriften van de K.K.U.S.H.
De gezondheid en het karakter van het ras te bewaken en te verbeteren door mee te werken aan de rasfiche en
fokadvies aan de hand van bestaande wetenschappelijke testen en wetenschappelijke testen die in de
toekomst ontwikkeld worden. Verslaggeving over dit doel is een vast punt op de agenda van de algemene
ledenvergadering.
Het aanleggen van een database waarin gegevens van honden betreffende hun identificatie en afkomst,
allerhande resultaten en datum en oorzaak van overlijden worden geregistreerd.
Het steunen van goede doelen die gericht zijn op dierenwelzijn en/of assistentiehonden.

§2. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel,
met inbegrip van bijkomstige en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de
opbrengsten te alle tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel. De inkomsten van de vereniging bestaan
voor het overige uit lidmaatschappen, schenkingen en toevallige baten.
Artikel 6.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

Artikel 7.
Het minimum aantal effectieve leden bedraagt drie.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.
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A. Effectieve leden
§1. Alleen effectieve leden bezitten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de
algemene vergadering.
De namen van de effectieve leden worden vermeld in een ledenregister dat bijgehouden wordt op de zetel
van de vereniging. Er zijn twee categorieën effectieve leden: leden en ereleden. Ereleden zijn zij die wegens
hun verdiensten jegens de vereniging door de raad van bestuur worden benoemd. Ereleden kunnen
worden benoemd voor het leven of voor de periode van een jaar. De ereleden voor een jaar kunnen door
de raad van bestuur na afloop worden vernieuwd voor een jaar. De raad van bestuur brengt over de
ereleden verslag uit op de algemene ledenvergadering.
§2. Voor de effectieve leden gelden volgende voorwaarden:
- Zij dienen betaling te verrichten van de door de raad van bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage.
- Zij dienen meerderjarig te zijn.
§3. De raad van bestuur beslist over elk verzoek tot aanneming van een effectief lid en dit bij eenvoudige
meerderheid.
§4. Het lidmaatschap kan ten alle tijden worden beëindigd door een aangetekend schrijven van het
ontslagnemend effectief lid aan de zetel van de vereniging.
Een effectief lid dat nalaat zijn jaarlijkse bijdrage te betalen kan door een beslissing van de raad van bestuur
geacht worden ontslagnemend te zijn, waarvan enkel akte dient genomen te worden in het verslag van de
raad van bestuur.
Het lidmaatschap eindigt eveneens indien de algemene vergadering beslist om een lid uit te sluiten met
een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, nadat
het lid werd gehoord door de algemene ledenvergadering.
§5. De raad van bestuur kan ten alle tijden en tot aan de beslissing van de algemene vergadering,
gemotiveerd tot schorsing beslissen van een effectief lid indien deze zich schuldig hebben gemaakt aan een
ernstige inbreuk op de statuten, het reglement van inwendige orde, het huishoudelijk reglement of op de
wetten en gebruiken met de eer en wellevendheid. Er kan alsdan geen teruggave worden gevorderd of
vergoeding worden gevorderd voor gestorte bijdragen en/of gedane inspanningen.
§6. Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de
belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling
waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen
beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of
het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.
Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans
de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven
verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.
B. Toegetreden leden
§1. Zij dienen een band te hebben met de vereniging en betaling te verrichten van de door de raad van
bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage.
§2. De toegetreden leden hebben geen andere rechten en plichten in de vereniging dan deze dewelke in de
statuten bepaald worden. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten
worden opgenomen in het reglement van inwendige orde.
§3. De toegetreden leden aanvaarden door hun aansluiting de statuten en de reglementen van de
vereniging en verklaren zich akkoord met het doel van de vereniging.
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§4. Het lidmaatschap kan ten alle tijden worden beëindigd door een aangetekend schrijven van het
ontslagnemend toegetreden lid aan de zetel van de vereniging.
Een toegetreden lid dat nalaat zijn jaarlijkse bijdrage te betalen, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt eveneens indien de raad van bestuur beslist het lid uit te
sluiten met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§5. De raad van bestuur kan ten alle tijden en tot aan de beslissing van de algemene vergadering,
gemotiveerd tot schorsing beslissen van een toegetreden lid indien deze zich schuldig hebben gemaakt aan
een ernstige inbreuk op de statuten, het reglement van inwendige orde, het huishoudelijk reglement of op
de wetten en gebruiken met de eer en wellevendheid. Er kan alsdan geen teruggave worden gevorderd of
vergoeding worden gevorderd voor gestorte bijdragen en/of gedane inspanningen.
§6. De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Hun rechten en plichten
worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
§7. De toegetreden leden hebben het recht aangesloten te zijn bij, of deel uit te maken van andere
verenigingen die aangesloten zijn bij de VdA, of van buitenlandse verenigingen, aangesloten bij het
besturend lichaam, erkend door de K.K.U.S.H.
§8. Minderjarige toegetreden leden dienen schriftelijk akkoord te bezorgen van hun ouders of voogd aan
het secretariaat. Zij worden toegelaten op alle manifestaties en op alle ledenvergaderingen, zonder
stemgerechtigd te zijn. Eens de leeftijd van achttien bereikt, wordt dit lid automatisch voorgedragen als
effectief lid op de eerste volgende bestuursvergadering nadat zij hiervan een brief hebben gekregen met de
mogelijkheid om af te zien van de voordracht tot effectief lidmaatschap.
C. Bijdrage
§1. De jaarlijkse bijdrage bedraagt min. 20 euro en max. 100 euro voor een lid en voor diens gezinsleden
min. 10 euro en max. 50 euro. De maximum bijdrage kan door de raad van bestuur en bekrachtigd door de
algemene ledenvergadering één keer per jaar worden aangepast.
§2. Wanneer iemand in de loop van het jaar lid wordt, kan de raad van bestuur autonoom bepalen dat voor
dat lopende jaar een verminderde bijdrage verschuldigd is.
§3. Ereleden zijn geen bijdrage verschuldigd.
Elk effectief of toegetreden lid waarvan de houding, het gedrag, de geschriften, de gedragingen in het openbaar of
privéleven, onverenigbaar zijn met het doel van de vereniging of de goede faam ervan zouden kunnen benadelen,
de statuten of het huishoudelijk reglementen overtreedt, kan uitgesloten of geschorst worden door een beslissing
van de algemene vergadering waarin het lid het recht heeft gehoord te worden en waarover een geheime
stemming met eenvoudige meerderheid zal plaatsvinden.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8.
De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden van de vereniging. Ieder effectief lid beschikt over één
stem. Een effectief lid mag zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag
evenwel over niet meer dan één volmacht beschikken.
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De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
-

het wijzigen van de statuten,
de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
de uitsluiting van een lid van de vereniging,
de omzetting van de vereniging in een vereniging zonder winstoogmerk,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Artikel 9.
De raad van bestuur kan beslissen tot de bijeenroeping van de algemene vergadering of één vijfde van de
effectieve leden kan hierom verzoeken, waarna binnen de vijftien dagen de uitnodigingen worden verstuurd aan de
effectieve leden. Deze uitnodigingen worden vergezeld van de agenda. De termijn voor een bijeenroeping bedraagt
tenminste acht dagen en maximaal één maand. Elk schriftelijk voorstel dat het secretariaat bereikt drie dagen voor
de algemene vergadering, wordt op de agenda gebracht.
Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda
worden toegevoegd. Zij worden, na toelichting van de voorsteller, behandeld indien er geen voorafgaande studie
nodig is.
De gewoonlijke jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de maand januari.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bewaard ten maatschappelijke zetel en ter inzage van
effectieve leden.
Een kopie van de notulen van de algemene vergadering wordt ten laatste op de dag na de vergadering van de raad
van bestuur die volgt op de algemene ledenvergadering aan de leden bezorgd per post of per e-mail of via het
digitaal ledenportaal (website/facebook).
Artikel 10.
De wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan sluit de raad van bestuur elk boekjaar af op 31
december en maakt dan de begroting op voor het volgende jaar. De afsluiting en de begroting worden ter
goedkeuring op de algemene vergadering voorgelegd en dit uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting van
het boekjaar.
De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant
geld of op de rekeningen.
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TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 11.
De raad van bestuur bestaat uit maximum 7 leden en wordt verkozen uit de effectieve leden door de algemene
vergadering. Zij zijn verkozen voor twee jaren. Hun mandaat is onbezoldigd. De ambtsbeëindiging kan geschieden
door een beslissing van de algemene vergadering en/of bij vrijwillig ontslag. Het vrijwillig ontslag kan bij
aangetekend schrijven aan de zetel van de vereniging gegeven worden.
Artikel 12.
§1. De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie personen, als evenwel maar drie personen lid zijn van de
vereniging bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd
lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Geen 2 leden uit één gezin mogen behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die
de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering worden toegekend aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit. De raad van bestuur kan haar bevoegdheid geheel
of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de
vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.
Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke
handtekeningen van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad één afgevaardigde bestuurder wiens
bevoegdheid zij vaststelt daartoe heeft aangesteld. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke regelementen
uit die zij nodig acht.
De raad van bestuur is belast met het dagelijkse bestuur en verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse
briefwisseling. Ieder bestuurslid tekent geldig namens de vereniging inzake het dagelijkse bestuur.
Een digitale kopie van deze getekende stukken wordt ter beschikking gesteld in een archief op het ledenportaal van
de website/facebook groep dit ten laatste dertig kalenderdagen na datum van het stuk. Wanneer 1/20 van de
effectieve leden binnen de 5 werkdagen na publicatie bezwaar heeft, zal de verbintenis als agendapunt van de
algemene vergadering worden toegevoegd.
De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door het dagelijks bestuur die onderhevig zijn
aan artikel 12 §2 – Bijzondere handelingen - , zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
§2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van
onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich oor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt,
behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
De raad van bestuur legt collegiaal de gewenste verbintenis en bijhorende stukken voor aan de algemene
ledenvergadering. Het voorleggen gebeurt formeel per brief of per e-mail of via het ledenportaal van de
website/facebook groep. De algemene vergadering heeft minimum veertien dagen om kennis te maken met de
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gewenste verbintenis en bijhorende stukken. Dit om met kennis van zaken te kunnen beslissen over de
opportuniteit van de gewenste verbintenis. Nadien wordt tot goedkeuring van de gewenste verbintenis
overgegaan. De stemming is geheim. De goedkeuring wordt verleend indien 2/3 van de leden van de algemene
ledenvergadering akkoord gaan.
Ten behoeve van het verrichten van omvangrijke en gespecialiseerde werkzaamheden, verbonden aan een of
andere activiteit, kan de raad van bestuur uitsluitend en alleen voor dat doel, andere functionarissen coöpteren,
hetzij leden, ereleden, steunende leden of buitenstaanders, die ter zake over voldoende kennis van zaken
beschikken of geacht worden daarover te beschikken en die tot taak hebben de activiteiten voor te bereiden en af
te werken in overleg en met de daartoe vereiste goedkeuring van de raad van bestuur.
Bij aanvaarding van gelijk welke functie is elk lid, gecoöpteerd lid, gehouden binnen de 14 dagen na het beëindigen
van die functie, alle onder zijn berusting zijnde stukken, artikelen en/of bescheiden, dan wel geld of geldwaren,
tegen afgifte van een deugdelijk ontvangstbewijs aan de door de raad van bestuur aan te wijzen verantwoordelijke
persoon af te dragen.
Bij gebrek aan deugdelijke overdracht heeft de raad van bestuur het recht om betrokkene onverwijld voor te
dragen tot uitsluiting met alle gevolgen van dien, e.e.a. onverkort het recht tot terugvordering van hetgeen alsnog
moet worden afgegeven.

Artikel 13.
§1. De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar of indien één vijfde van de effectieve leden hierom
verzoekt. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
§2. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig
is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door het bestuurslid met de hoogste anciënniteit
in de vereniging.
§3. Een digitale kopie van de verslagen van de raad van bestuur wordt ter beschikking gesteld in een archief op het
ledenportaal van de website/facebook groep dit ten laatste dertig kalenderdagen na de vergadering van de raad
van bestuur.
Artikel 14.
Iedere bestuurder beschikt over één stem een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de
raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezigen of vertegenwoordigde
bestuurders. Bij gelijk aantal stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 15.
§1. De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder. Wanneer de
raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat zal de gekozen secretaris eveneens de schatbewaarder zijn.
§2. De leden van de raad van bestuur die in hun bestuursfunctie administratie of handelingen verrichten
aangaande zichzelf of aangaande eigen honden of aangaande eigen nesten (o.a. bij nestcontrole, bij puppy
bemiddeling en bij puppy registratie), zullen om belangenvermenging te voorkomen hetzij de handelingen
overlaten aan een ander bestuurslid, hetzij de correspondentie op de eerst volgende samenkomst van de raad van
Pagina 7 van 8

bestuur laten handtekenen door de aanwezige bestuursleden en deze ter inzage leggen op de volgende algemene
ledenvergadering.

TITEL V: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16.
In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der
lasten, overgedragen aan een dierenwelzijnsvereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.
Artikel 17.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de raad van bestuur en regelt alle zaken, waarin de statuten
niet voorzien. Het mag geen bepaling bevatten in strijd met deze statuten en met de bepalingen van de huidige
herzieningsovereenkomst of de reglementen van de K.K.U.S.H..

Opgemaakt te Buggenhout op 19 mei 2019 in twee exemplaren.

Getekend

PACK Chris

PIETERS Jessy

voorzitter

secretaris en penningmeester
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