Statuten
Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren – Oost-Vlaanderen v.z.w.
Ondernemingsnummer : 413.798.634

De Bijzondere Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijke
Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen”, gesticht op 14 november 1911 onder
de benaming “Société des officiers retraités des Flandres” (S.O.R.F.), heeft op datum van 02 juni
2015, overeenkomstig de wet op de vzw en conform haar huidige statuten, bekendgemaakt in de
bijlage van het Belgisch Staatsblad van 17/06/2004 onder nummer 0089059, en de wijzigingen tot
op heden, beslist haar statuten te wijzigen en volledig te vervangen door de volgende nieuwe
statuten:
Artikel 1. Benaming en rechtsvorm
1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming “Koninklijke Vereniging van
Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen”, afgekort “KVOO-O.Vl”. Deze naam wordt
steeds gevolgd door de afkorting “v.z.w.”.
2. De “Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren Oost-Vlaanderen v.z.w.” wordt
verder genoemd “Vereniging”.
3. De Vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de Vereniging moet gevestigd zijn in Oost-Vlaanderen.
De zetel van de Vereniging is gevestigd te : Joannes Schinckdreef 51, 9031 Drongen.
De Vereniging valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Artikel 3. Doeleinden
De Vereniging heeft tot doel de gewezen officieren van het actief kader samen te brengen ten
einde in volstrekte onafhankelijkheid,
1. de morele, materiële en sociale belangen van haar leden te behartigen;
2. haar effectieve en toegetreden leden iedere beschikbare steun te verlenen, het broederschap
te bevorderen en mogelijkheden te scheppen voor aangename en nuttige onderlinge
contacten;
3. ieder initiatief aan te moedigen dat binnen de Belgische Staat erop gericht is de goede naam
van Defensie en de vroegere Rijkswacht, evenals deze van de officieren en gewezen
officieren te beschermen en de waarde van de officiersloopbaan te beklemtonen;
4. iedere actie aan te moedigen, die in een geest van eerbied voor tradities en herinneringen aan
het verleden, de gehechtheid aan het Vorstenhuis bevordert en de Belgische militaire
instellingen verstevigt, om zodoende de eendracht onder alle Belgen te behouden.
Artikel 4. Algemene structuur
1. De Vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. De detailorganisatie van de
Vereniging wordt gegeven in het Reglement van Inwendige Orde, verder genoemd RIO.
2. Het minimum aantal effectieve leden bedraagt twaalf (12).
3. De Vereniging beschikt over de volgende middelen:
a. de bijdrage van haar effectieve en toegetreden leden;
b. de inkomsten uit haar patrimonium;
c. de subsidies, legaten, giften en alle andere inkomsten of diverse opbrengsten
goedgekeurd door de Raad van Bestuur, verder genoemd RvB.
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4. De Vereniging ontzegt zich elke vorm van aansluiting bij of steun aan een groepering met
politiek of partijpolitiek karakter en vermijdt elke vorm van betwisting of polemiek omtrent
taal, godsdienst of discriminerende onderwerpen.
Artikel 5. De leden
De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden in regel met het lidgeld.
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht op een AV (Algemene Vergadering).
Door hun toetreding verklaren de leden, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, de statuten
van de Vereniging, het RIO en de beslissingen van haar bestuursorganen te aanvaarden en te
eerbiedigen.
1. Effectieve Leden
a. de op rust gestelde officieren van het actief kader van :
(1) de Belgische Defensie;
(2) de Rijkswacht, in dienst getreden vóór de demilitarisering;
(3) de voormalige Weermacht van Belgisch Congo;
b. de officieren van het actief kader die dit kader eervol hebben verlaten;
c. personen tewerkgesteld geweest door Defensie die gelijkgesteld waren aan officieren
van het actief kader;
2. Toegetreden Leden
a. Geassocieerde leden: de weduwen, weduwnaars, wezen en samenwonende partners van
overleden effectieve leden;
b. Reserveofficieren buiten dienst;
c. Leden “sympathisant” : iedere persoon aanvaard door de RvB;
d. Officieren of gewezen officieren van de militaire krijgsmachten van geallieerde landen
of van landen die de Europese Conventie van de Rechten van de Mens ondertekend
hebben en die, naar het oordeel van de RvB, hun professionele taken eerbaar uitoefenen
of uitgeoefend hebben.
Artikel 6. Lidmaatschap
Het lidmaatschap van effectieve en toegetreden leden is van onbeperkte duur vanaf de inschrijving
met behulp van het inschrijvingsformulier in het ledenregister en eindigt door vrijwillig ontslag
ter kennis gebracht van de RvB door een schrijven per post, uitsluiting of overlijden van het lid of
door ontbinding van de Vereniging.
Artikel 7. Lidgelden
Het bedrag van het jaarlijks lidgeld van de Vereniging wordt vastgesteld door de Gewone
Algemene Vergadering (GAV). Het zal niet hoger zijn dan tweehonderd vijftig (250) Euro.
Artikel 8. Het vermogen van de Vereniging
De effectieve en toegetreden leden kunnen geen aanspraak maken noch hun recht laten gelden
door een schuldvordering op het maatschappelijk vermogen van de Vereniging zuiver op grond
van hun lidmaatschap.
De erfgenamen of rechthebbenden van een overleden effectief of toegetreden lid hebben geen
recht op het maatschappelijk vermogen. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.
Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een
inventaris vorderen.
Artikel 9. De Algemene Vergadering (AV)
1. De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van de Vereniging.
2/6

2. De AV bestaat uit de effectieve leden in regel met het lidgeld van het lopende jaar.
3. De Voorzitter, de 1ste Ondervoorzitter en de Secretaris zijn automatisch, respectievelijk
Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris van de AV.
4. De toegetreden leden hebben het recht aanwezig te zijn, zonder stemrecht.
Artikel 10. De Algemene Vergadering - Exclusieve bevoegdheden
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen enkel door de AV 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 rekeningtoezichters of de commissarissen en het
bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging voorzien is;
4. de kwijting aan de bestuurders, de rekeningtoezichter(s) en de commissarissen;
5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6. de ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van een lid;
8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9. het verlenen van de hoedanigheid van lid weldoener en erelid;
10. de aansluiting van de Vereniging als rechtspersoon bij een andere vereniging of een andere
vereniging laten aansluiten bij de Vereniging;
11. de vaststelling van de jaarbijdragen.
Artikel 11. De Algemene Vergadering – Oproeping
1. De Gewone Algemene Vergadering (GAV) heeft in principe plaats op de laatste werkdag van
de 3de maand na het afsluiten van de boekhouding van het voorbije boekjaar op de zetel van
de Vereniging of op een andere door de RvB aangeduide plaats. Zij wordt samengeroepen
door de Voorzitter en/of de Secretaris in naam van de RvB, ten minste vijftien (15)
kalenderdagen vóór de GAV, door het meest geschikte communicatiemiddel.
Ieder voorstel dat door ten minste één twintigste (1/20) van de effectieve leden in regel met
hun lidgeld ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de GAV schriftelijk wordt overgemaakt
aan de RvB moet op de agenda worden geplaatst na beslissing van de GAV .
2. Buitengewone Algemene Vergadering (BAV)
Een BAV wordt samengeroepen door de RvB, op eigen initiatief of op schriftelijk verzoek
aan de RvB van ten minste één vijfde (1/5) van alle effectieve leden in regel met hun
lidgeld, ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de BAV, door het meest geschikte
communicatiemiddel.
Artikel 12. De Algemene Vergadering – stemming, publicatie en inzagerecht
1. Stemming
a. Op de AV beschikt ieder effectief lid over één stem. Effectieve leden die niet op de AV
aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere effectieve leden worden vertegenwoordigd.
Elk effectief lid kan maximum één (1) volmacht voorleggen. Het model van volmacht
bevindt zich in het RIO.
b. Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter of van diegene die hem vervangt
doorslaggevend zijn, behalve bij een persoonsgebonden geval waarbij geen beslissing
genomen wordt.
2. Publicaties
a. Voor elke AV worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister. De notulen
worden tijdens de eerstvolgende AV goedgekeurd en worden nadien ondertekend door de
Secretaris of een bestuurder.
b. De notulen van de AV worden door het meest geschikte communicatiemiddel ter kennis
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gebracht van de leden, dit onverminderd de door de wet voorgeschreven
bekendmakingen.
3. Inzagerecht
Het notulenregister ligt op het adres van de zetel, ter inzage van de leden en van derden die
hun inzagerecht, na afspraak, kunnen uitoefenen overeenkomstig de wet. De uittreksels
daarvan worden ondertekend door de Secretaris of een bestuurder.
Artikel 13. Bestuur van de Vereniging
Het bestuur van de Vereniging wordt verzekerd door een RvB.
Artikel 14. De Raad van Bestuur – Samenstelling
De Vereniging wordt bestuurd door een RvB samengesteld uit maximum tien (10) bestuurders
waaronder:
1. één (1) Voorzitter,
2. één (1) 1ste Ondervoorzitter,
3. één (1) 2de Ondervoorzitter,
4. één (1) Secretaris,
5. één (1) Penningmeester,
6. één (1) Adjunct Penningmeester,
7. één (1) Webmaster,
8. twee (2) tot drie (3) bestuurders.
Ongeacht het maximum aantal bestuursleden mag het effectief lid dat Voorzitter geweest is
zetelen zonder stemrecht.
Ongeacht het maximum aantal bestuursleden mag één (1) sympathisant zetelen zonder stemrecht.
De RvB kan zich laten bijstaan door een aantal raadgevers.
Artikel 15. De Raad van Bestuur – Benoeming in de RvB
1. Opengestelde vacatures worden ten minste twee (2) maanden voor de eerstvolgende AV
door de Secretaris ter kennis gebracht van de effectieve leden door het meest geschikte
communicatiemiddel.
2. De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, dienen schriftelijk verstuurd te
worden naar de maatschappelijke zetel van de Vereniging, ten minste één (1) maand vóór de
eerstvolgende AV.
3. De bestuurders en de sympathisant worden benoemd door de AV, bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde effectieve leden.
4. De RvB verkiest onder zijn bestuurders na de AV een Voorzitter, twee Ondervoorzitters, een
Secretaris, een Penningmeester, een Adjunct Penningmeester en een Webmaster.
Artikel 16. De Raad van Bestuur – Mandaat en ontslag van een bestuurder
1. De duur van het mandaat van een bestuurder is drie (3) jaar en is hernieuwbaar.
2. Het mandaat van een bestuurder neemt echter een einde wanneer hij wordt afgezet door een
beslissing van de AV, bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde effectieve leden. De afgezette bestuurder wordt vervangen door een
bestuurder die wordt gecoöpteerd zonder stemrecht door de RvB tot de volgende AV.
3. Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door de AV die daarover beslist.
4. Ieder lid van de RvB kan zelf ook ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de
RvB.
5. Het vrijwillig ontslag uit één van de functies binnen de RvB brengt automatisch het ontslag
mee als bestuurder, tenzij een andere bestuurder de functie overneemt.
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6. De benoeming van de bestuurders en de beëindiging van hun mandaat worden openbaar
gemaakt zoals vermeld in artikel 24 hieronder.
Artikel 17. De Raad van Bestuur – Bevoegdheden
1. De RvB is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor de verwezenlijking
van de doeleinden van de Vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de AV exclusief bevoegd is.
2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg
en toezicht, kan de RvB de bestuurstaken verdelen onder zijn bestuurders. Deze verdeling
van taken kan echter aan derden niet worden tegengeworpen.
Ten aanzien van derden wordt de Vereniging slechts geldig gebonden door de gezamenlijke
handtekening van twee (2) bestuurders.
Artikel 18. De Raad van Bestuur – Werking
De RvB kan zich bij de uitoefening van zijn beleidstaken laten bijstaan door werkgroepen. Voor
ieder afzonderlijk geval wordt hun opdracht en de duur ervan bepaald door de RvB.
De RvB is een college waarvoor alle bestuurders dienen uitgenodigd te worden.
Artikel 19. Aansprakelijkheid van de bestuurders
1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Vereniging.
2. Tegenover de Vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de
vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, hetgeen bepaald
is in de wet en in de statuten. Ze kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de
tekortkomingen in hun bestuurstaken.
Artikel 20. Rekeningtoezichter
1. Zolang de Vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de
wet betreffende de vzw niet overschrijdt, benoemt de GAV, bij gewone meerderheid, twee
van haar effectieve leden die geen bestuurders zijn als rekeningtoezichter voor de duur van
één (1) jaar.
2. De rekeningtoezichters hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een recht van formele controle
over de juistheid van de financiële informatie van alle verrichtingen van de Vereniging, met
uitzondering van de opportuniteit van de beslissingen. Zij mogen ter plaatse inzage nemen
van de boekhouding en in het algemeen van alle financiële geschriften van de Vereniging.
Artikel 21. Boekhouding
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
Artikel 22. Ontbinding en vereffening van de Vereniging
1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan
enkel de AV tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald is in de wet. In geval van
vrijwillige ontbinding benoemt de AV, of bij gebreke daaraan de rechtbank, één of meer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.
Tot vrijwillige ontbinding van de Vereniging kan door de AV worden besloten wanneer twee
derde (2/3) van haar effectieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met een
meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen.
2. In geval van ontbinding worden het netto-aktief, na aanzuivering van de schulden, in
prioriteitsorde overgedragen aan
a. een vereniging die de KVOO-OVl v.z.w. vervangt en die gelijksoortige doeleinden
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nastreeft;
b. verenigingen die de gezinnen van officieren overleden in bevolen dienst steunen.
3. Deze verenigingen of goede werken zullen voorgesteld worden door de RvB. De AV die tot
de ontbinding besluit zal de bestemming aanduiden waaraan het saldo van de vereffening
wordt overgedragen.
Artikel 23. Algemene schikkingen
Wijzigingen aan het RIO mogen, op vraag, hetzij van de RvB, hetzij van ten minste één tiende
(1/10) van de effectieve leden van de Vereniging ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de AV.
Artikel 24. Openbaarmaking
De verplichte bekendmakingen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en in het Belgisch
Staatsblad dienen te worden uitgevoerd door de Secretaris conform de wet.
Artikel 25. Overgangsbepalingen
“Leden voor het Leven” worden niet meer aangeworven. De huidige “Leden voor het Leven”
blijven als zodanig in hun categorie.
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