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Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (B.S. 04 april 2019) 

 
VZW YEOMANRY MHVCG  

AANPASSING STATUTEN 26/11/2021  
 

OR 0429.080.290 VZW NR 3449.85 
 
Hoofdstuk I:  Benaming, hoofdzetel en doelstellingen 
 
Art. 1.    De vereniging zal de naam "Military Historical Vehicles Collectors Group 
YEOMANRY" dragen , afgekort "YEOMANRY vzw". 
 
Art. 2.    De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in  het Vlaamse Gewest 

en kan door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar gelijk welke andere 

gemeente binnen het Vlaamse Gewest worden overgebracht.  

Art. 3.   De vereniging zal als doelstellingen hebben: 
 

a) Het oprichten van een vereniging tot instandhouding van historische militaire 
voertuigen, waarbij de nadruk ligt op voertuigen met een militaire jaren 1940-1945 
uitstraling.  Uitzondering zal worden toegestaan door het bestuursorgaan voor 
voertuigen van latere datum, die een uitgesproken technisch of historisch karakter 
dragen.  

 
b)  Het organiseren en de deelname aan manifestaties en aktiviteiten, die betrekking 
hebben op de militaire geschiedenis. 
 
c)  De organisatie, de deelname, de koördinatie van vergaderingen, tentoonstellingen 
en manifestaties die nauw verwant zijn met de historische en militaire voertuigen met 
of zonder de aanwezigheid van deze voertuigen. De deelnemende leden doen dit met 
een bijzondere educatieve aandacht om hun  kledingdracht en de bijhorende 
uitrusting of gebruiksvoorwerpen zo toepasselijk en / of origineel mogelijk te laten 
uitzien in overeenstemming met hun militair voertuig of de betreffende historische 
periode. 

 
d)  De deelname en de aansluiting bij eender welke vereniging welke eveneens 
zonder winstoogmerk dezelfde of gelijkaardige doelstellingen nastreeft. 

 
Art. 4.    De vereniging onthoudt zich formeel, zowel in zijn aktiviteiten als in zijn publikaties 
van enige inmenging die een politiek, religieus of filosofisch karakter dragen. 
 
Art. 5.    Het is de leden verboden om in naam van de vereniging deel te nemen aan gelijk 
welke manifestatie van welke aard ook zonder voorafgaande toestemming van het 
bestuursorgaan. 
 
Art. 6.    Elke verkoop of verhandeling van militaria of aanverwante goederen wordt ten 
persoonlijke titel gevoerd. 
 
 
 
 



2 
 

2 
26/11/2021 Aanpassing Statuten aan de Wet Verenigingen 

 

 
 
 
Hoofdstuk II:  De leden 
 
Art. 7.    Het aantal leden is onbeperkt.  Op de maatschappelijke zetel van de vereniging 
wordt een ledenregister bijgehouden overeenkomstig artikel 9:3 §1 van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan kan besluiten dat het 
register in elektronische vorm wordt bijgehouden 
 
Art. 8.    De vereniging bestaat uit twee soorten leden : effektieve leden en ereleden. 
 
a)  effektieve leden : 

- de oprichters van de vereniging in Algemene vergadering bijeen op 01/03/1984 
(datum oprichting). 
 
- natuurlijke personen wiens lidmaatschap door  het bestuursorgaan werd bevestigd, 
hun jaarlijks lidgeld voorafgaand aan de eerste statutaire jaarlijkse algemene 
vergadering betaalden  en als dusdanig in de vigerende ledenlijst zijn opgenomen. 

 
b)  ereleden : 

zijn die personen aan dewelke het bestuursorgaan zijn dankbaarheid wil betonen 
voor aan de vereniging verleende diensten. Zij verwerven dit lidmaatschap ten 
persoonlijke titel. 

 
Art. 9.     
a) verwerven van effektief lidmaatschap :  

- Iedere natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als effektief lid op voorwaarde 
dat deze zowel de statuten als het intern reglement van de vereniging aanvaardt. 
- Het kandidaat-effektief-lid richt zijn kandidaatstelling aan het bestuursorgaan die de 
overeenstemming van de kandidaat met de statuten en het intern reglement 
evalueert.  
- het bestuursorgaan zal met een gewone meerderheid beslissen over de 
aanvaarding van de kandidaat als effektief Lid op haar eerstvolgende vergadering .   
- het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een 
kandidaat niet wordt aanvaard als effektief lid.  

 
b) beëindigen van effektief lidmaatschap: uitsluiting of uittreding  

- Elk lidmaatschap is ten persoonlijke titel en is noch bij beeindiging , noch bij 
uittreding of uitsluiting overdraagbaar.  
- Het beeindigen van het lidmaatschap, de uittreding of uitsluiting kunnen niet leiden 
tot terugbetaling van reeds betaalde lidgelden.  
- Elk lid van de vereniging is op elk moment vrij om uit te treden. Deze uittreding moet 
worden gericht aan het bestuursorgaan  bij gewone brief op de maatschappelijke 
zetel van de vereniging of per e-mail op het e-mailadres van de vigerende voorzitter 
van de vereniging. 
- Indien een effektief lid zijn lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de 
door het bestuursorgaan bepaalde termijn niet betaalt, wordt dit lid geacht uittredend 
te zijn. 
- Als een effektief Lid handelt in strijd met de doelstellingen en de statuten van de 
vereniging , de gedragsregels of het vigerend intern reglement , kan de uitoefening 
van zijn lidmaatschap tijdelijk door het bestuursorgaan worden opgeschort, na het lid 
gehoord te hebben., Op voorstel van het bestuursorgaan kan op de eerst volgende 
algemene vergadering worden beslist tot de  uitsluiting van het lid, zonder dat dit 
besluit  gemotiveerd moet worden.  
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- in geval van overlijden of onbekwaamverklaring van een lid wordt dit lid op dat 
ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. 
 

Art. 10.    Elk lid van de vereniging gaat akkoord met de doelstellingen van de vereniging, de 
statuten,  het geldend Intern Reglement, en dient zich tevens te houden aan de volgende 
specifieke regels :  
 

a)  nauwgezet de wettelijke voorschriften eerbiedigen voor wat het dragen van 
volledig militaire uitgeruste uniformen en militaire (ere-)tekens betreft; 
 
b)  het dragen van en/of zich voorzien van gedemilitariseerde of enige andere vorm 
van wapens is ten strengste verboden; uitgezonderd bij re-enactingspektakels en bij 
geschiedkundige en historische optredens waar het expliciet door de 
verantwoordelijke inrichters (uiteraard met inachtname van de vigerende Belgische 
wapenwetgeving) op eigen risico wordt gevraagd of toegestaan.  
 
c)  slechts een militair voertuig te besturen indien hij daartoe de vereiste 
bekwaamheid bezit (aangepast militair of burgerlijk rijbewijs); 
 
d)  geen voertuig op de openbare weg brengen dat niet aan de wettelijke normen ter 
zake beantwoordt of zonder voorzien te zijn van die dokumenten die het bewijs 
leveren van de gewettigde uitzonderingstoestand op dit gebied; 
 
e)  geen gebruik maken gedurende een manifestatie van een radio-apparaat, zowel 
in als buiten het voertuig, dat niet beantwoordt aan de wettelijke normen ter zake; 
 

 
 
Hoofdstuk III:  De algemene vergadering 
 
Art. 11.    De algemene vergadering bestaat uit de effektieve leden van de vereniging 
opgenomen in de vigerende ledenlijst en die hun jaarlijks lidgeld voorafgaand aan de eerste 
statutaire jaarlijkse algemene vergadering betaalden . Elk lid op de algemene vergadering 
beschikt over één stem. 
 
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 
 
 1°  de wijziging van de statuten 
 2°  de benoeming en de afzetting van de bestuurders 
 3°  de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun 
 bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend 
 4°  de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen 
 5°  de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening 
 6°  de ontbinding van de vereniging 

7°  de uitsluiting van een lid  
 8°  de omzetting van de vereniging in een coöperatieve vennootschap erkend als 

sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 
onderneming  

 9° Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden 
 10°  alle gevallen waarin de statuten of de wet zulks vereisen 
 
 
Art. 12.    De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen, in de eerste 
trimester van het burgerlijk jaar. 
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Art. 13.   De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen in de 
gevallen bij de wet of de statuten bepaald of wanneer ten minste één vijfde van de effectieve 
leden het vraagt. 
  
In laatstgenoemd geval roept het bestuursorgaan, bij gebreke van statutaire bepalingen, de 
algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. 
De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek. 
 
Art. 14.   De oproeping wordt ter kennis van de leden gebracht, ten minste 15 kalenderdagen 
vóór de vergaderdatum.De oproeping vermeldt de plaats en het adres , datum en uur waar 
de algemene vergadering doorgaat, en bevat de dagorde zoals vastgesteld door het 
bestuursorgaan. De Algemene vergadering bespreekt enkel de onderwerpen vermeld op 
deze dagorde. Elk ander agendapunt dat voorgesteld en ondertekend wordt door minstens 
1/20 van de effectieve leden zal toegevoegd worden aan deze dagorde. 
 
Art. 15.    De beslissingen van de algemene vergadering worden ter kennis van de leden 
gebracht via het informatieblad en worden bijgehouden in een register dat door alle 
effectieve leden kan worden geraadpleegd. 
 
Art. 16.   De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij zijn 
ontstentenis door de ondervoorzitter, of door de bestuurder die de oudste is in leeftijd. 
 
 
Hoofdstuk IV:  Geldelijke bijdragen en verbintenissen 
 
Art. 17.    Het bedrag van het lidgeld wordt elk jaar door de algemene vergadering 
vastgesteld. Dit bedrag mag nooit meer bedragen dan 125 EUR. De sociale draagwijdte voor 
dewelke het lidgeld wordt gevraagd geldt voor het ganse burgerlijk jaar. 
 
Art. 18.    Ter vervollediging wordt vermeld dat de inkomsten van de vereniging voornamelijk 
afkomstig zijn van: 
 

a)  het lidgeld van de leden; 
b)  de verkoop van drukwerken of enig ander voorwerp dat betrekking heeft met de 
sociale doelstellingen van de vereniging 
c)  giften en erfenissen binnen de door de wet toegelaten grenzen; 
d)  budgetten en steungelden door officiële organismen toegewezen; 
e)  verworven auteursrechten wegens boeken, tijdschriften, artikelen allerlei; 
f)  de verkoop en/of auteursrechten op fotoreproducties 
g) opbrengsten uit clubactiviteiten. 

 
 
Hoofdstuk V:  Het bestuursorgaan  
Art. 19.    Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste drie en maximum acht leden ,die worden 
benoemd voor een periode van vier jaar.  De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.  
 
Art. 20.    Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter , een 
penningmeester en een secretaris, 
 
Art. 21.    Het bestuursorgaan heeft als college een algemene bevoegdheid inzake het 
bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging.  Bovendien beschikt het 
bestuursorgaan over een restbevoegdheid.  Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle 
aangelegenheden die de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering 
verleent.  Het bestuursorgaan kan een intern reglement opstellen en ter validatie voorleggen 
op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.  
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Art. 22.    Het bestuursorgaan mag één of meerdere bank- en/of spaarboekjes openen op 
naam van de vereniging bij een private of officiële bankinstelling. 
Alle bewijsstukken betreffende uitgaven en inkomsten zullen ondertekend worden door de 
penningmeester. 
 
Art. 23.    In geval van ontslag van een  bestuurder vóór het einde van zijn ambtsperiode, of 
in geval van zijn overlijden, kan het bestuursorgaan ofwel een bestuurder aanduiden die de 
taken zal overnemen ofwel een ander lid van de vereniging coopteren als lid van het 
bestuursorgaan. In beide gevallen loopt deze termijn van aanduiding tot de eerstvolgende 
Algemene Vergadering.  
 
Art. 24.    Het bestuursorgaan mag in naam van de vereniging giften, in leen gegeven 
voertuigen aanvaarden, alsook voorwerpen die passen in het kader van de doelstellingen 
van de vereniging.  Ze mag aankopen doen, ruilingen, verkopen van voorwerpen die aan de 
vereniging toebehoren en dit in het kader van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 04 april 2019  
De voertuigen mogen mits het naleven van de wettelijke voorschriften op de openbare weg 
gebracht worden. 
Het besturen van de aan de vereniging toebehorende voertuigen of geleende voertuigen is 
beperkt tot de effektieve leden bij name aangeduid door het bestuursorgaan.  
 
Hoofdstuk VI:  De ontbinding van de vereniging 
 
Art. 25.    In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zullen de verschillende 
voorwerpen uit haar patrimonium, terug geschonken worden aan de leden (of hun 
erfgenamen) die de voorwerpen ter beschikking hebben gesteld van de vereniging. Na 
betaling van het passief van de vereniging zal het eventueel saldo overgemaakt worden aan 
een goed doel. De afsluiting zal worden toevertrouwd aan twee mandatarissen aangeduid 
door het bestuursorgaan.  Het bestuursorgaan zal op hetzelfde moment tevens het 
hierbovenvermelde goede doel bepalen  
 
Hoofdstuk VII: Algemene maatregelen 
 
Art. 26.    De  bestuurders kunnen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor 
materiële, fysische of morele schade door een van de leden of door derden ondergaan ter 
gelegenheid van een door de vereniging georganiseerde activiteit, waar zij ook plaatsgrijpt, 
zelfs in het buitenland. 
 
Art. 27.    Al wat door de onderhavige statuten niet gereglementeerd is, zal onderworpen zijn 
aan de voorzieningen van de de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 april 
2019 en volgende wetswijzigingen en de betekende rechtspraak van de Belgische 
gerechtshoven en tribunalen ter zake; of door middel van een intern reglement dat door  het 
bestuursorgaan aan de algemene vergadering ter validatie moet voorgelegd worden. 
 
 
Hoofdstuk VIII: De bezoldigingen 
 
Art. 28.   Geen enkel lid van de vereniging, in welke hoedanigheid ook, heeft recht op enige 
bezoldiging.  Bovendien geeft geen enkele funktie, aktiviteit of aktieve deelname binnen de 
vereniging recht op enige bezoldiging. 
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Art. 29.  De door de vereniging uit inkomsten gerealiseerde overschotten mogen niet 
uitgedeeld worden.  Zij blijven eigendom van de vereniging en worden gebruikt ter realisatie 
van de doelstellingen. 
 
 
 
 
Hoofdstuk IX:  Rechtsgedingen 
 
Art. 30.   Rechtsgedingen worden aangegaan en voortgezet in naam van de vereniging door 
de raad van bestuur, met de tussenkomst van de voorzitter en een van de bestuurders 
hiertoe aangeduid. 
 
 
Zoals vastgesteld door de bijzondere statutaire algemene vergadering, bijeen te Adegem op 
26 november  2021 
 
 
 
Getekend, 
 
 
 
De voorzitter,         de Ondervoorzitter 
 
 
 
 
De Penningmeester        de Secretaris 
 
 
 
 
De coordinator Werkgroep      De coordinator Activiteiten 
 
 
 


