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TITEL I Naam, zetel, doel, duur  

Art. 1. 

De vereniging draagt de naam Humanistisch Verbond, en is een vereniging zonder winstoogmerk. 

Art. 2. 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 4, in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, en kan te allen tijde naar een andere plaats binnen het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest worden overgebracht bij beslissing van de algemene vergadering. 

Art. 3.Doel 

De vereniging streeft naar de persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing van haar leden en deelnemers. De 
vereniging heeft een gemeenschapsvormende functie, een culturele functie, een maatschappelijke 
activeringsfunctie, een levensbeschouwelijke functie en een educatieve functie; ze ontplooit een werking in 
groepsverband en hanteert een sociaal-culturele methodiek. 
Door haar activiteiten verspreidt en bevordert de vereniging het humanistisch vrijzinnig niet-confessioneel 
levensbeschouwelijk gedachtegoed ze is een niet-confessionele gemeenschap: ze levert bijdrage om de morele 
dienstverlening en humanisering van mens en samenleving te bevorderen; ze ondersteunt de uitbouw en werking 
ervan in het onderwijs, 

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren en te bevorderen, 
zoals onder meer: het uitgeven en verkopen/doorverkopen van informatie, advies, documentatie, educatieve 
programma's en producten, publicaties, materialen, technieken of uitrusting, onderzoeksrapporten, voor zover ze 
daartoe de rechten bezit; het verwerven van onroerende goederen in de mate zulks vereist is voor het vervullen 
van haar taak; het afsluiten van overeenkomsten met openbare of private instanties, instellingen of personen in de 
mate dat zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. 

Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, in zoverre de opbrengst hiervan 
uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijke doel. 

Art. 4. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

TITEL ll. Leden  

Art. 5. 

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. 

- het toetredend lid: de kwaliteit van gewoon toetredend lid wordt bekomen door eenvoudige betaling van de bijdrage 
- vastgesteld door de algemene vergadering. leder lid wordt ondergebracht in een afdeling, tenzij door het toetredend 
lid anders gewenst. 

- het effectief lid: de algemene vergadering kiest en aanvaardt bij eenvoudige meerderheid der stemmen een 
toetredend lid tot effectief lid van de vereniging. De kandidaat-effectieve leden worden voorgedragen door de 
afdelingen en door de landelijke organisatie. 
Het mandaat is geldig voor 4 jaar tenzij de afdeling of landelijke organisatie wijzigingen willen doorvoeren. 

De algemene vergadering aanvaardt de effectieve leden volgens volgende modaliteiten en beperkingen: 

1. Er kan maximaal 1 effectief lid per begonnen schijf van 50 leden van de afdeling/groep aanvaard worden, met een 

maximum van 10 leden; het juiste aantal van de te aanvaarden effectieve leden wordt door het bestuur medegedeeld 

(de juiste cijfers worden tijdig door het landelijk secretariaat overgemaakt aan de afdeling/groep). 

2. De leden aangebracht door de landelijke organisatie bedraagt maximum 10 leden. 

3. Elk effectief lid van de algemene vergadering kiest soeverein voor de kandidaten hem voorgelegd op de kiesbrief. 

4. Het duidt op zijn stembrief zoveel namen aan als de te begeven mandaten voor de afdelingen/groepen;  

5. Na de telling ter plaatse door 2 onafhankelijke leden zijn die kandidaten verkozen die in volgorde de 

meeste stemmen behaalden; hun namen worden medegedeeld aan de algemene vergadering en overgemaakt 
aan de secretaris van de vzw.



 
 

Statuten HV 19-01-2018 2 

Art. 6. 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe 

aan de effectieve leden. 

Art. 7. 

De toegetreden leden genieten van de bedrijvigheid van de vereniging, maar genieten niet van de rechten 
van de effectieve leden. 

Art. 8. 

De effectieve leden zijn, gezien hun actieve inzet, tot geen extra bijdragen verplicht. Zij kunnen nooit persoonlijk 

aansprakelijk gesteld worden voor de door de vereniging aangegane verbintenissen. 

TITEL III. - Algemene vergadering  

Art. 9. 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. 

Elk effectief lid heeft één stem. 

Art. 10. 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend 

worden: 

•de wijziging van de statuten; 

•de goedkeuring van het reglement van inwendige orde en van de wijzigingen; 

•de benoeming en de afzetting van de bestuurders; (zie ook RIO) 

•de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichthouders, van de commissaris (indien verplicht) en het 

bepalen van de kwijting aan de bestuurders, de rekeningtoezichthouders en de commissaris; 

•de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 

•de goedkeuring en bijsturing van het beleidsplan; 

•de ontbinding van de vereniging; 

•de uitsluiting van een effectief lid; 

•de omzetting van de vereniging in een Vennootschap met sociaal oogmerk (V.S.O;) 
•alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

Art. 11. 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur ten minste één maal per jaar en op 

minder dan zes maanden na de afsluiting van het boekjaar en telkens wanneer het belang van de vereniging het 

vergt. De oproepingen moeten schriftelijk, indien emailadres niet beschikbaar is, of digitaal gebeuren ten minstens 

vijftien dagen vóór de datum van de vergadering. 

Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de 

voorzitter of bij zijn ontstentenis door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis door 

minstens twee bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve !eden. Dit verzoek moet de 

agenda opgeven, waarbij elk punt dat door minstens 1/20 van de effectieve leden minstens tien dagen voor de 

vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst. 

Art. 12. 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur of 

bij zijn ontstentenis door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris en twee 

stemopnemers aan. Zij maken het bureau van de vergadering uit. 

Art. 13. 

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de effectieve leden aanwezig of 
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vertegenwoordigd zijn. Elk effectief lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen krachtens een 

geschreven volmacht. Niemand mag echter over meer dan één volmacht beschikken. 

De algemene vergadering mag slechts beslissen over de punten die op de agenda vermeld zijn. 

Over punten die niet op de agenda vermeld zijn, kan de algemene vergadering beraadslagen. 

Met uitzondering van wat bepaald wordt in art. 14 en 27 worden de beslissingen genomen met de gewone 

meerderheid der aanwezige stemmen. 

Bij elke staking der stemmen is het voorstel verworpen. 

Art. 14. 

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging en stemming in een vergadering die voldoet aan een quorum 

van 2/3 van de effectieve leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 

van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan 

beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige 

of vertegenwoordigde effectieve leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de 

doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de 

aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden. 

Een zelfde meerderheid (4/5) is ook vereist bij beslissingen aangaande het ontbinden en het omvormen van de 

vereniging naar een Vennootschap met Sociaal Oogmerk (V.S.O.). 

Art. 15. 

De beslissingen worden opgenomen in notulen en ondertekend door de voorzitter, de bestuurder-secretaris 

en de leden die zulks wensen. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders. 

De notulen worden bewaard in een notulenregister, dat ter inzage ligt op de zetel van de vereniging voor alle effectieve 

leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde 

modaliteiten. 

TITEL IV. - Raad van bestuur 

Art. 16. 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste zeven effectieve leden, gekozen door de 

algemene vergadering, waarvan één effectief lid uit elke provinciale geleding, het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en 

het Grijze Geuzen Platform (Voor modaliteiten zie RIO.), die aanvaard worden door de algemene vergadering. 

De raad van bestuur vergadert als college.  

Art. 17. 

De bestuurders worden verkozen voor vier jaar. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. Indien een mandaat 

openvalt mogen de overblijvende bestuursleden een plaatsvervanger aanstellen, wiens mandaat door de 

eerstvolgende algemene vergadering dient bekrachtigd. De plaatsvervanger doet de ambtstijd uit van diegene die hij 

vervangt. Het mandaat van bestuurder neemt van rechtswege een einde wanneer de betrokkene de functie verliest op 

grond waarvan hij als kandidaat voor de raad van bestuur werd voorgedragen. 

De bestuurders kiezen onder zich een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Art. 18. 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen. De raad is bevoegd voor 

alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, voor zover zij niet 

uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. 

De raad van bestuur kan ondersteuning vragen of inhuren van diverse raadgevers, technici, specialisten of 

consultancy, maar behoudt haar volle verantwoordelijkheid. 

Art. 19. 

De beslissingen worden opgenomen in notulen. Zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders.
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Uittreksels en afschriften worden geldig ondertekend door twee bestuurders. 

Dit notulenregister ligt ter inzage van de effectieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen 

overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. 

Art. 20. 

In alle akten en handelingen is de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee 

leden van het dagelijks bestuur zonder dat een bijzondere machtiging vanwege de raad van bestuur dient 

voorgelegd te worden. Alle rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig gedaan in 

naam van de vereniging door twee bestuurders, lid van het dagelijks bestuur. 

Art. 21. 

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter, de ondervoorzitter of op vraag van minstens 

215 van de bestuurders. De oproepingen moeten schriftelijk of digitaal gebeuren ten minste acht dagen vóór de 

datum van de vergadering. Bij hoogdringendheid kan hier van afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen op 

kortere termijn gehouden worden. 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter of bij hun afwezigheid door de 

oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. 

Art. 22. 

De raad van bestuur mag slechts beslissingen nemen over de punten die op de agenda vermeld zijn, tenzij de 

aanwezige leden eenparig akkoord zijn om ook over andere punten te beslissen. Om geldig te kunnen 

beslissen, dienen ten minste de helft van de bestuurders aanwezig te zijn. Indien de helft niet aanwezig is, kan een 

nieuwe vergadering bijeengeroepen worden die over dezelfde agendapunten kan beslissen, ongeacht het aantal 

aanwezigen. 

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel 

verworpen. 

TITEL V. .Dagelijks bestuur 

Art. 23. 

De raad van bestuur stelt een dagelijks bestuur samen. De bevoegdheden hiervan worden bepaald in het 

reglement van inwendige orde. 

TITEL VI - Afdelingen  

Art. 24. 

Binnen de vereniging kunnen afdelingen worden opgericht. Ze worden erkend of ontbonden door de raad 

van bestuur en dat wordt bekrachtigd door de algemene vergadering. 

Art. 25. 

De Algemene ledenvergadering van de afdeling wordt minstens één maal per jaar bijeengeroepen ter goedkeuring 

van het werkingsprogramma en ter afhandeling van de huishoudelijke aangelegenheden van de afdeling. Elk lid 

van de algemene ledenvergadering van de afdeling beschikt er over één stem.
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TITEL VII. Boekhouding 

Art. 26. 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 17 van de wet van 2 mei 2002 en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De raad van 

bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring 

voor aan de jaarlijkse algemene vergadering. 

TITEL VIII. ·Ontbinding 

Art. 27. 

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van de ontbinding van de landelijke 

vereniging voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van alle effectieve leden. De samenroeping 

en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze statuten. De beraadslaging en 

beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel 11 en 13 van deze 

statuten. De algemene vergadering kan de ontbinding alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke 

betrekking hebben op een wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging. 

Art. 28. 

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering vereffenaar(s) 

waarvan zij de opdracht zal omschrijven. 

Art. 29. 

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het vermogen 

van de vereniging dat moet worden toegekend aan een vereniging met een belangeloze doelstelling die zo dicht 

mogelijk aanleunt bij de doelstelling van de vereniging. 

TITEL VIII. · Reglement van inwendige orde (RIO) 

Art. 30. 

De algemene vergadering kan ter uitvoering van de statuten bij het reglement van inwendige orde (RIO) 

verder alle regelingen treffen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de vereniging. 

Het reglement van inwendige orde (RIO) en de wijzigingen eraan worden door de raad van bestuur opgesteld. De 

goedkeuring van en wijzigingen aan het reglement zijn een exclusieve bevoegdheid van de algemene 

vergadering. 

TITEL IX. 

Slotbepalingen Art. 31. 

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is geregeld, is de wet betreffende de verenigingen zonder 

winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, van toepassing.  

Gedaan te 2000 Antwerpen  op 19-01-2018 

Mario Van Essche 

Voorzitter 


