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"VLAAMSE FOKKERS van het BELGISCH TREKPAARD" vzw
STATUTEN
Hoofdstuk 1: Oprichting - Benaming - Zetel - Doel.

Artikel 1
De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht onder de benaming: ”VLAAMSE FOKKERS
van het BELGISCH TREKPAARD", verder genoemd "VFBT".
Artikel 2
De zetel van de VFBT is gevestigd in het Vlaams Gewest, Hulstraat 15 9890 Asper
(Gavere) in het gerechtelijk arrondissement ‘Oudenaarde’. Hij mag bij beslissing van de
Algemene Vergadering worden verplaatst.
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staat met:
1) De genetische verbetering van de fokkerij van het Belgisch Trekpaard en aanverwante
koudbloedrassen door:
a. het bijhouden van het stamboek van het Belgisch Trekpaard voor Vlaanderen en/of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
b. Het afleveren van oorsprongscertificaten, de identificatie, de registratie bij de geboorte
en de aflevering van het bij Verordening (EU) 2016/1012 (Fokkerijverordening) of de
vigerende regelgeving vastgestelde identificatiedocument voor de veulens die geboren
zijn in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
c. Het verzamelen en interpreteren van gegevens over de identiteit, de productiviteit, de
prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, van het voorgeslacht,
bloedverwanten en afstammelingen.
d. Het uitvoeren van zoötechnische controles alsmede het verzamelen en het verspreiden
van de daaruit voortvloeiende gegevens alsook de wetenschappelijke en zoötechnische
ondersteuning verzorgen van de fokkerij van het Belgisch Trekpaard in Vlaanderen en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
e. De organisatie van de officiële provinciale prijskampen en keuringen in Vlaanderen en
het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
f. In samenspraak met het moederstamboek de KMBT en/of de in België door de
overheden erkende fokverenigingen van het Belgische trekpaard, het inrichten van
prijskampen en activiteiten met en rond Belgische trekpaarden.
g. Het uitvoeren van de overeenkomst tussen VFBT en KMBT en samenwerken met alle
voor het Belgisch trekpaard door de overheden erkende fokverenigingen in België.

2)

a.de aanmoediging en de verbetering van de fokkerij en het gebruik van het Belgisch
Trekpaard.
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b. de vorming en de voorlichting van de leden organiseren of eraan
medewerken.
c. elke schikking treffen die van aard is om de fokkerij van het Belgisch
Trekpaard te bevorderen en om afzetmogelijkheden te scheppen voor de in
het Stud-Book van de VFBT ingeschreven paarden.
d. zijn leden vertegenwoordigen in regionale, nationale of internationale
organismen.
e. bijdragen tot de ontwikkeling van het Belgisch Trekpaard, het behoud van
de diversiteit van de haarkleuren en ook van het genetisch patrimonium van
zeldzaam geworden bloedlijnen.
Artikel 4
1. De VFBT maakt deel uit van de KMBT.
2. De VFBT erkent 5 provinciale verenigingen:
- vzw De Koninklijke Maatschappij de Limburgse Trekpaardenfokkers
- vzw Provinciale Vereniging de Vlaams-Brabantse Kwekers
- vzw Provinciale Vereniging van de Antwerpse Paardenfokkers
- vzw Koninklijke Maatschappij De Paardenkwekers van Oost-Vlaanderen
- vzw Koninklijke Maatschappij West-Vlaamse Paardenkwekersbond
De VFBT:
- bepaalt de modaliteiten van vertegenwoordiging van de verschillende
provinciale verenigingen in zijn schoot
- ziet erop toe dat elk van deze provinciale verenigingen voldoet aan zijn
wettelijke verplichtingen en in orde is met zijn provinciale statuten
3. Iedere provinciale vereniging moet zijn statuten aan de VFBT kenbaar maken.
4. De VFBT mag onroerende en roerende goederen verwerven en personeel
aanwerven.
Hoofdstuk 2: De leden.
Artikel 5
De VFBT erkent, zonder enige vorm van discriminatie: effectieve leden, actieve
leden, gecoöpteerde leden, steunende leden en ereleden. Het aantal effectieve
leden mag niet lager zijn dan acht.
1. Toetreding - Lidgelden
Elkeen, gedomicilieerd in een van de Vlaamse provincies en het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, die lid wordt van de VFBT is hierdoor eveneens lid
van de KMBT. De leden moeten bovendien jaarlijks vóór 31 januari het door
de Algemene Vergadering vastgestelde lidgeld betalen, zoniet vervalt hun
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stemrecht op de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Betalingen
met terugwerkende kracht worden niet aanvaard.
2. Hoedanigheid van de leden
Elk lid moet in orde zijn met het betalen van het lidgeld. In VFBT bestaan 5
categorieën van leden.
2.1. Actief lid
Een actief lid is een lid dat minstens 18 jaar is en op 31 januari van het
lopende jaar minstens één paard bezit dat in het Stamboek van VFBT is
ingeschreven. Een actief lid betaalt lidgeld om gebruik te maken van de
diensten van het stamboek: veulens inschrijven – deelname aan door de
VFBT georganiseerde activiteiten en wedstrijden. Een actief lid maakt niet
automatisch deel uit van de Algemene Vergadering tenzij hij voorgedragen
wordt door de leden van zijn provinciale vereniging.
De VFBT kan per rechtspersoon of per groep van personen die lid wordt
slechts 1 vertegenwoordiger erkennen als actief lid. Een rechtspersoon of een
groep personen die lid wordt, moet bij het secretariaat schriftelijk aangeven
welke natuurlijke persoon (1 naam en 1 adres) als vertegenwoordiger
beschouwd wordt.
2.2. Effectief lid
Een effectief lid is een lid dat minstens 3 jaar ononderbroken actief lid is,
en dat voorgedragen en verkozen is door de betalende en stemgerechtigde
VFBT-leden van zijn provinciale vereniging en dat stemrecht heeft op de
Algemene Vergadering.
Tussen de effectieve leden mag niet worden gediscrimineerd.
De Raad van Bestuur verifieert op de eerste vergadering die plaats heeft na 31
januari of de effectieve leden aan alle voorwaarden van effectief lid voldoen
en aanvaardt elk lid dat aan deze voorwaarden voldoet, waarna de ledenlijst
met de effectieve leden wie stemgerechtigd is voor dat jaar binnen de Raad
van Bestuur en de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
Inzagerecht voor de effectieve leden:
Op het secretariaat van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een
register van de effectieve leden gehouden. Dit register vermeldt de naam,
voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon
betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten
alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van
effectieve leden door toedoen van de Raad van Bestuur opgenomen worden
in de verslagen van de vergaderingen en later in dat register worden
ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is
gesteld. Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het
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register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de
Algemene Vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan
niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een
mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Overeenkomstig art. 9 van het KB van 26.06.2003, dienen zij hiertoe een
schriftelijk verzoek te richten aan de Raad van Bestuur met wie zij een datum
en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen.
Deze stukken kunnen niet worden verplaatst.
2.3. Steunend lid
Een steunend lid is een lid dat niet voldoet aan de voorwaarden voorzien in
2.1. Hierboven. Een steunend lid betaalt lidgeld.
2.4. Gecoöpteerd lid
Een gecoöpteerd lid is een persoon gekozen in de hoedanigheid van
bestuurder overeenkomstig artikel 19.4.van de statuten. Een gecoöpteerd lid
wordt voorgesteld op de Raad van Bestuur en moet bij geheime stemming
verkozen worden door de Algemene Vergadering waarop minstens 2/3 van
de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn en beslist wordt met een
gewone meerderheid van de stemmen.
Zijn aanvaarding verleent hem de hoedanigheid van effectief lid. Hij dient
om de 6 jaar te worden verkozen.
Een gecoöpteerd lid betaalt lidgeld.
2.5. Erelid
Een erelid is een persoon die wegens zijn bevoegdheid en zijn verdiensten en
ten minste gedurende twee mandaten lid is geweest van de Algemene
Vergadering, kan deelnemen aan de Algemene Vergadering maar zonder
stemrecht.
Artikel 6
Door hun aansluiting gaan de leden de verbintenis aan zich te schikken naar de
statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van de VFBT. Zij
zullen geen acties ondernemen die ingaan tegen de doelstellingen van de
vereniging en zij zullen de vereniging geen schade berokkenen.
Artikel 7
Elk lid, kan op ieder ogenblik ontslag nemen als lid van de VFBT door middel
van een aangetekende brief gericht aan de Voorzitter en kopie per gewoon
schrijven aan het secretariaat.
Elk lid wordt verondersteld ontslag te nemen als hij nalaat of weigert zijn
jaarlijkse bijdrage te betalen.
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Iedereen moet lid zijn en zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald hebben om:
- Veulens in te schrijven
- Deel te nemen aan de activiteiten ingericht door de VFBT of die georganiseerd
worden in samenwerking met de VFBT.
- Het lidgeld dient betaald te zijn ten laatste op het moment van inschrijving
voor deze activiteit.
Artikel 8
De leden die zich niet schikken naar de administratieve en technische reglementen
kunnen op grond van een ernstig vergrijp worden gediskwalificeerd of eventueel
worden uitgesloten:
a) Ingeval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of de
bijzondere reglementen o.a. fraude, onrechtmatig bekomen van premies
door de VFBT.
b) Ingeval van een veroordeling wegens inbreuk op de vigerende wettelijke
bepalingen - het fokkerijbesluit of de Europese fokkerij Verordening
betreffende de verbetering van het paardenras.
c) Indien hun houding van dien aard is dat zij schade aan de belangen van de
VFBT kan berokkenen.
In die gevallen (a of b of c), kunnen zowel actieve als effectieve leden uitgesloten
of gediskwalificeerd worden door een beslissing van de Raad van Bestuur.
d) Alvorens maatregelen te treffen in verband met diskwalificatie of
uitsluiting, moet de Raad van Bestuur het betrokken lid uitnodigen om
zich te kunnen verdedigen tegen de aangevoerde beschuldiging.
De diskwalificatie bestaat in een tijdelijke opheffing van het
deelnemingsrecht van ofwel het lid ofwel de paarden van een lid aan de
activiteiten georganiseerd door de VFBT. De diskwalificatie van een lid
beoogt het onttrekken van een of meerdere diensten aan de fokkerij van
het lid, met uitzondering van de inschrijving van veulens en het
deelnemen aan de hengstenkeuring. Het gediskwalificeerd paard behoudt
zijn identiteit en stamboekdocument. De diskwalificatie wordt door de
Raad van Bestuur bij absolute meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden uitgesproken. Ze mag niet langer dan 5 jaar bedragen.
- De uitsluiting van een lid kan gepaard gaan met de diskwalificatie van de
dieren en het ontnemen van de eigenaar van alle eventuele premies die eraan
verbonden zijn.
- Een ongepaste houding van een tentoonsteller/houder of eigenaar of
agressie tegenover de juryleden of de inrichters van prijskampen of andere
organisaties kan een diskwalificatie verantwoorden.
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De uitsluiting van effectieve leden wordt door de Algemene Vergadering
uitgesproken met minstens 2/3 van de stemmen. De hoedanigheid van effectief
lid kan, in afwachting van de beslissing genomen door de eerstvolgende
Algemene Vergadering, worden opgeheven door de Raad van Bestuur.
De uitsluiting van een effectief lid, welke tevens lid is van de Raad van Bestuur
brengt automatisch het einde van zijn hoedanigheid van bestuurder met zich mee.
Artikel 9
De ontslagnemende of uitgesloten leden evenals de rechthebbenden van de
overleden leden kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de VFBT.
Hoofdstuk 3: De Algemene Vergadering.
Artikel 10
De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de VFBT. Ze is
samengesteld uit al de effectieve leden. Elk lid beschikt over één stem: hij mag
zich laten vertegenwoordigen door een ander gemandateerd effectief lid op
voorwaarde dat deze laatste houder is van een geschreven volmacht op naam.
Elk effectief lid kan slechts één ander effectief lid op geldige wijze
vertegenwoordigen.
Het aantal mandaten in de Algemene Vergadering wordt berekend per provincie
en vastgesteld a rato van het aantal veulens waarvoor een paspoort werd
uitgereikt en het aantal betalende VFBT leden van die provinciale vereniging.
Dit bedraagt voor alle provinciale verenigingen minimum 5 ongeacht het aantal
leden. Het maximumaantal leden wordt vastgesteld op 45 leden vermeerderd
met de eventueel gecoöpteerde leden. De resterende mandaten worden verdeeld
volgens de verdeelsleutel zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
De vertegenwoordiging van de provinciale verenigingen wordt om de 3 jaar
herzien. Elk 3de jaar wordt het gemiddeld aantal ingeschreven veulens waarvoor
over de laatste drie jaar een paspoort werd afgeleverd plus het gemiddeld aantal
betalende VFBT leden over diezelfde drie jaar geteld. Hierbij wordt de
woonplaats waar de fokker zijn domicilie heeft of waar de zetel van de
maatschappij gevestigd is in aanmerking genomen voor de berekening van het
aantal mandaten.
De duur van hun mandaat bedraagt 6 jaar; ze zijn herkiesbaar.
Artikel 11
Over volgende punten kan enkel door de Algemene Vergadering een beslissing
genomen worden:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de goedkeuring van het huishoudelijk reglement;
de wijziging van de statuten;
de benoeming en het ontslag van de bestuurders;
de ontbinding van de VFBT;
de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen;
de aanvaarding en de uitsluiting van effectieve leden
de benoeming en afzetting van de controleurs der rekeningen
het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de controleurs der
Rekeningen;
9. het vaststellen van de ledenbijdrage;
10 de aanduiding van de effectieve leden van de Algemene Vergadering van
de KMBT;
11. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal
oogmerk;
12. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Artikel 12
De bijeenkomst van de Algemene Statutaire Vergadering heeft plaats elk jaar vóór
31 maart op de zetel van de VFBT of op gelijk welke andere plaats en op de datum
vast te stellen door de Raad van Bestuur. Op deze vergadering brengt de
Voorzitter verslag uit over de activiteiten van de vereniging gedurende het
afgelopen jaar. De Voorzitter brengt verslag uit over de financiële toestand. De
controleurs der rekeningen brengen verslag uit over de financiële verrichtingen
van het afgelopen jaar.
Artikel 13
De uitnodigingen tot de Algemene Vergadering worden per mail overgemaakt of
voor hen die dit wensen, per brief. Zij vermelden de dagorde, plaats, datum en uur
van de vergadering. Deze uitnodigingen worden behalve ingeval van
hoogdringendheid vastgesteld door de Raad van Bestuur, verstuurd naar de
effectieve leden tenminste vijftien dagen vóór de vastgestelde datum van de
vergadering.
Artikel 14
De Raad van Bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde
ondertekend door tenminste een twintigste van de effectieve leden moeten op de
dagorde worden geplaatst. Deze voorstellen moeten minstens 8 werkdagen op
voorhand aankomen bij de voorzitter via aangetekend schrijven of via e-mail.
Artikel 15
De Algemene Vergadering mag slechts over die zaken beraadslagen die op de
dagorde staan. Over de punten die niet op de dagorde staan, mag slechts
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beraadslaagd worden indien 3/4 van de effectieve leden, aanwezig op de
Algemene Vergadering, hiermee akkoord gaat.
Artikel 16
De Voorzitter moet een buitengewone Algemene Vergadering inrichten na
ontvangst van een aangetekend schrijven of e-mail met leesbevestiging waarin het
houden van deze vergadering gevraagd wordt, door hetzij de helft van de
bestuurders van de Raad van Bestuur, hetzij een vijfde van de effectieve leden.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden binnen de 30
dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven. De beslissingen van de
Algemene Vergadering worden opgenomen in de verslagen van de vergaderingen
en dienen te worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De
beslissingen worden bijgehouden in een register van de verslagen en ondertekend
door de Voorzitter en een bestuurslid. Dit register wordt bijgehouden op de zetel
van de vereniging en kan door de effectieve leden worden geraadpleegd.
Artikel 17
Behoudens de gevallen bepaald door de wet of door de statuten beslist de
Algemene Vergadering met gewone meerderheid van de stemmen der effectieve
leden die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 18
De Algemene Vergadering benoemt elk jaar onder haar effectieve leden en buiten
de leden van de Raad van Bestuur twee controleurs die belast worden met het
nazicht van de rekeningen. Hun mandaat duurt maximum twee jaar, daarna zijn
de controleurs uittredend en niet herkiesbaar voor het onmiddellijk volgend
mandaat.
Hoofdstuk 4: De Raad van Bestuur

Artikel 19
1. De VFBT wordt bestuurd door een Raad van Bestuur: het aantal rechtstreeks
verkozen bestuurders wordt vastgesteld op minstens zeven leden en maximum
13 waarvan ten minste 2 per Provinciale Vereniging indien er in deze
provinciale Vereniging ten minste 10 eigenaars zijn waarvan de paarden
ingeschreven zijn in het Stud-Book van de VFBT.
Dit aantal kan worden aangevuld met maximaal twee gecoöpteerde leden.
Het aantal mandaten in de Raad Van Bestuur wordt berekend per provinciale
vereniging en vastgesteld a rato van het aantal veulens waarvoor een paspoort
werd uitgereikt en het aantal betalende VFBT leden van die provinciale
vereniging. Dit bedraagt voor alle provinciale verenigingen minimum 2
ongeacht het aantal leden. Het maximumaantal leden wordt vastgesteld op 13

9

leden vermeerderd met een maximum van 2 gecoöpteerde leden. De resterende
mandaten worden verdeeld volgens de verdeelsleutel zoals vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.
Een rechtstreeks verkozen bestuurslid dat niet meer voorgedragen is vanuit zijn
Provinciale Vereniging wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering
vervangen door een ander bestuurslid dat voorgedragen is uit deze Provinciale
Vereniging.
Een bestuurder die drie opeenvolgende keren zonder geldige verwittiging bij
Voorzitter of secretaris afwezig is, is automatisch ontslagnemend.
De bestuurder die de hoedanigheid van effectief lid niet meer bezit is
Automatisch ontslagnemend. Elke bestuurder die ontslagnemend is vóór het
Einde van zijn mandaat wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering
Vervangen door een ander lid dat het mandaat beëindigt.
2. De vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur
worden door de Voorzitter voorgezeten, bij ontstentenis een ondervoorzitter
en bij afwezigheid van beiden het oudste aanwezige lid.
3. In zijn naam handelen in principe enkel de Voorzitter en de leden hiertoe
gemandateerd door de Raad van Bestuur. Enkel de Voorzitter heeft gezag ten
aanzien van secretaris en schatbewaarder.
4. De volgens hierboven gekozen bestuurders kunnen 2 personen voor
Coöptatie in de Raad van Bestuur voorstellen. Deze worden gekozen in of
Buiten de VFBT op grond van hun deskundigheid op het gebied van de
Trekpaardenfokkerij.
Artikel 20
1. Het mandaat van bestuurder, zowel de rechtstreekse verkozen als de
gecoöpteerde, bedraagt zes jaar en is hernieuwbaar. De Raad van Bestuur wordt
om de drie jaar voor de helft hernieuwd. De volgorde van uittreding van de
rechtstreeks verkozen bestuurders met uitzondering van de Voorzitter zal de
eerste maal door loting bepaald worden tenzij bij vrijwillig ontslag. De
voorzitter kan vrijwillig ontslag nemen als voorzitter maar een
bestuurdersfunctie behouden.
2. De Raad van Bestuur kan commissies of werkgroepen oprichten. De besluiten
van de commissies moeten door de Raad van Bestuur, aan wie ze verslag
moeten uitbrengen, worden bekrachtigd.
De commissies leggen hun werkingsprogramma vooraf voor aan de leden van de
Raad van Bestuur ter goedkeuring. Pas na goedkeuring kunnen activiteiten
georganiseerd worden die volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de
VFBT.
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De secretaris kan van rechtswege deelnemen aan de vergaderingen van alle
commissies, doch heeft geen stemrecht.
Elke commissie stelt verslagen op van de vergaderingen en bezorgt hiervan
binnen de 30 dagen een kopie aan het secretariaat van de VFBT.
3. Hengstenhouders kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.
Fokkers die een hengst hebben enkel voor eigen gebruik, kunnen wel deel
uitmaken van de Raad van Bestuur.
4. Er kan vanuit de afzonderlijke commissies een vertegenwoordiger of diens
plaatsvervanger per commissie als adviseur zonder stemrecht worden
afgevaardigd naar de Raad van Bestuur: de jeugdwerking (tot 35 jaar) - de
hengstenhouders – de recreatie (aangespannen en bereden).
Artikel 21
De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders bij volstrekte meerderheid (de
helft plus één) van de stemmen en bij geheime stemming een Voorzitter en twee
Ondervoorzitters uit 3 verschillende provincies. Tenminste twee derde van de
bestuurders moeten bij deze verkiezing aanwezig zijn.
De Raad van Bestuur duidt tevens een secretaris en een schatbewaarder aan.
Deze mandaten kunnen desgevallend toegewezen worden aan een persoon
buiten zijn schoot. Indien de secretaris geen lid is van de Raad van Bestuur kan
zij alle vergaderingen bijwonen doch zonder stemrecht.
Artikel 22
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden inzake de werking van de VFBT
met uitzondering van deze die voorbehouden zijn aan de Algemene
Vergadering.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het
maatschappelijk Bestuur. Zo is de Raad van Bestuur onder andere gemachtigd
om betalingen te eisen of te doen, elk roerend of onroerend goed in bewaring te
geven of te nemen, elk roerend of onroerend goed te verwerven, ruilen of
vervreemden (eventueel : zowel kosteloos als ten bezwarende titel), ze ook te
huren of te verhuren, elk Rijks-, Gewest-, of privétoelage of bijdrage, legaat of
giften te aanvaarden en te ontvangen, het verstrekken en aanvaarden van alle
vervangingen en borgstelling met hypotheken (eventueel met vermelding van de
inbeslagname van de onroerende goederen) van de onroerende goederen die aan
de VFBT toebehoren, het nagaan en uitvoeren van leningen en voorschotten, het
afzien van alle rechten, zowel zakelijke als voortvloeiend uit verplichtingen en
van zakelijke of persoonlijke borgtochten, vóór of na betaling opheffing te
verlenen van elk bevoorrechte inschrijving of hypotheek, overschrijving, beslag
of andere belemmeringen voor het gerecht te verschijnen als eiser of verweerder,
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elk vonnis te voltrekken of de uitvoering ervan te vorderen, tot een vergelijk
komen, schikkingen treffen...
Artikel 23
Behalve in uitzonderlijke gevallen wordt de Raad van Bestuur door middel van
een eenvoudig schrijven of e-mail van de Voorzitter samengeroepen. Dit dient te
geschieden tenminste 7 dagen vóór de datum van de vergadering.
De Raad van Bestuur vergadert telkens de Voorzitter het wenselijk acht. Op
schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden van de Raad van Bestuur moet de
Voorzitter de Raad binnen de twee weken bijeenroepen.
Beslissingen kunnen slechts geldig genomen zijn met gewone meerderheid van
stemmen, wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Bij staking
van de stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. Bij gelijkheid van
de stemmen na geheime stemming wordt het voorstel verworpen.
Artikel 24
De Raad van Bestuur stelt onder de bestuurders zijn afgevaardigden bij andere
verenigingen voor. Deze afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden bij
gewone meerderheid van stemmen gekozen. Het mandaat van afgevaardigde
eindigt tezelfdertijd als dat van bestuurder. Een lid van de Raad van Bestuur dat
officieel jurylid wordt, is automatisch ontslagnemend en wordt/kan op diezelfde
Algemene Vergadering vervangen worden door de eerste opvolger.
Hoofdstuk 5: Secretariaat
De Raad van Bestuur duidt een secretaris aan voor wie hij de vergoeding vaststelt.
Indien de secretaris geen bestuurder is, neemt hij/zij deel aan de vergaderingen
van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering en eventueel van de
commissies doch is in dit geval niet stemgerechtigd.
De secretaris stelt de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en
van de Algemene Vergadering op. Hij/zij ondertekent deze samen met de
Voorzitter. Hij/zij bezorgt een kopij van deze verslagen binnen een periode van
een maand aan de bestuurders en aan de hiertoe gemachtigde ambtenaar van de
Vlaamse Overheid.
Hij/zij stelt een door de Voorzitter ondertekend register van de effectieve leden
op die ter beschikking is op de Maatschappelijke Zetel, conform de vzwwetgeving.
De secretaris zal zich moeten onderwerpen aan het huishoudelijk reglement
opgesteld door de Raad van Bestuur en werkt onder het uitsluitend gezag van de
Voorzitter.
De secretaris is belast met het beheer van het kasgeld.
De betalingsdocumenten moeten gezamenlijk door de Voorzitter (of een speciaal
daartoe aangeduide bestuurder) worden ondertekend.
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De secretaris is samen met de boekhouder gelast met de opvolging van de
boekhouding Hij/zij maakt in overleg met het boekhoudkantoor de jaarlijkse
verklaring van bezit op, overeenkomstig art.151 van het wetboek van de
erfenisrechten.
Hoofdstuk 6: Dagelijks bestuur
1. De handelingen van het dagelijks bestuur zijn de bestuurshandelingen die de

noden van het dagelijks leven van de vereniging of die zowel wegens hun
geringe belang als wegens de nood aan een snelle oplossing geen optreden
van de raad van bestuur verantwoorden.
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter en 2 ondervoorzitters
uit drie verschillende provincies.
2. De personen belast met het dagelijks bestuur vormen voor het intern bestuur

een college, dat bij meerderheid beslist. Ten aanzien van derden, namelijk de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, wordt bepaald dat ze minstens met
twee moeten handelen (twee handtekening clausule). Zij komen samen op
eenvoudig verzoek van de voorzitter volgens de noodwendigheden.
Hoofdstuk 7: Algemene maatregelen
Artikel 25
Een afgevaardigde van de bevoegde dienst van de Vlaamse Overheid kan van
rechtswege alle vergaderingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van
Bestuur (en van de commissies) bijwonen, waarop deze dient uitgenodigd te
worden.
Artikel 26
De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat om beslissingen over
personen.
Artikel 27
De jaarlijkse ledenbijdrage wordt door de Algemene Vergadering, op voorstel van
de Raad van Bestuur vastgesteld. Zij mag de 125 € niet overschrijden.
Artikel 28
De VFBT mag enkel zijn fondsen gebruiken om de doelstellingen voorzien bij
artikel 3 van deze statuten te verwezenlijken.
Artikel 29
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Voor de wijziging van de huidige statuten en de ontbinding van de VFBT zal de
procedure voorzien in de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 02
mei 2002, worden gevolgd. Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen
door de Algemene Vergadering worden toegekend aan een of meerdere
verenigingen in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een
gelijkaardig doel als dit van de VFBT-vzw nastreven. De bestemming van
gegevens uit het stamboek van de zoötechnische kenmerken en prestaties en van
de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen zullen vooraf ter
goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor
het landbouwbeleid.
Artikel 30
Voor alles wat niet voorzien werd door de statuten is de Wet van 27/06/1921 van
toepassing.
Artikel 31
Huidige statutenwijziging zal pas in werking treden op de Statutaire Algemene
Vergadering van de VFBT voorzien op 25.03.2017.

