GECOORDINEERDE STATUTEN NA WIJZIGING.
GOEDGEKEURD : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18/08/2012
Ierse Setter Club v.z.w.
Rasclub voor alle Ierse Setters.
Aangesloten bij de K.K.U.S.H
Nr. 1095
Ondernemingsnummer 413873561

Statuten
Art. 1
De vereniging draagt de naam Ierse Setter Club v.z.w.
Art. 2
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus (hierna vermeld als K.K.U.S.H) onder
het Nummer 1095, waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908 erkent. Zij aanvaardt de
reglementen in voege en die, welke in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen.
Art. 3
De Maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te :
Lode Sellaan 32 - 2100 Deurne / behorend tot gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Art. 4
Het doel van de vereniging is liefhebbers en fokkers van Ierse Setters tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor dit ras in
België te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, ondermeer door;
a) het houden van vergaderingen en lezingen
b) het geven van cursussen op kynologisch gebied
c) het inrichten van rasspeciales en tentoonstellingen
d) het bevorderen van de opvoeding en ontwikkeling van de Ierse Setter in het algemeen
e) haar leden deskundig voor te lichten bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen en bij alles wat de
fokkerij van de Ierse setter betreft
f) alle wettige middelen aan te wenden , die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de
standreglementen en bijzondere reglementen van de K.K.U.S.H.
Art. 5
De vereniging zal, gelijkvormig aan de wet, giften, alsook schenkingen onder de levenden en nalatenschappen mogen
aanvaarden en dienvolgens onroerende goederen mogen bezitten, hetzij in eigendom of anders.
Art. 6
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Art. 7
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder bedragen dan drie.
Art. 8
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden.
Ereleden, steunende leden en aspirant-leden vallen onder de categorie toegetreden leden.
Ereleden worden benoemd op een Algemene vergadering, zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage, doch hebben geen
stemrecht. Steunende leden zijn diegenen, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage, hoger dan het bedrag van het
lidmaatschap steunen. Steunende leden en aspirant-leden hebben geen stemrecht.
Als leden der vereniging kunnen aangenomen worden, zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Zij mogen geen
deel uitmaken van verenigingen op kynologisch gebied, niet aangesloten bij de K.K.U.S.H. of van buitenlandse
verenigingen niet aangesloten bij het besturend lichaam, erkend door de K.K.U.S.H.

Art. 9
Iedereen die wenst lid te worden van de vereniging, moet een schriftelijke aanvraag richten aan het verenigingssecretariaat. De lijst der aspirant-leden wordt via het clubnieuws bekend gemaakt. Eventuele bezwaren worden onderzocht
door de Raad van bestuur. Bij het weigeren van een kandidaat is de Raad van bestuur niet gehouden hiervan de reden op te
geven.
Art. 10
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname gericht aan het verenigingssecretariaat, wanbetaling,
bewuste handelingen strijdig met de statuten en uitsluiting.
Art. 11
Het bedrag der jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 100 Euro.
Art. 12
Strafbepalingen mogen door de Raad van bestuur worden uitgesproken.
Uitsluiting van een lid kan enkel door de Algemene vergadering worden beslist.
De Raad van bestuur en de Algemene vergadering mogen echter geen strafbepalingen uitspreken zonder dat de
belanghebbende werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elk lid door een strafbepaling getroffen, heeft het recht in hoger
beroep te gaan bij de kynologische raad, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de Kynologische
Unie Sint-Hubertus aanvraagt.
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.
Art. 13
De Raad van bestuur bestaat uit minimum drie leden en wordt door en uit de leden gekozen.
Elk jaar vervallen twee bestuursfuncties. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De taak van de bestuurders evenals
de wijze van aftreden wordt bij huishoudelijk reglement bepaald. Bij niet vernieuwing der mandaten van de Raad van
bestuur op de voorziene tijdstippen, blijven de betreffende bestuurders hun functies waarnemen tot op het ogenblik dat in
hun vervanging kan voorzien worden.
Een bestuurder die ontslag wenst te nemen, dient dit schriftelijk aan de Raad van Bestuur te zenden. Bestuurders kunnen te
allen tijde door de Algemene vergadering worden afgezet.
Art. 14
De Raad van bestuur is gemachtigd bij het wegvallen van een bestuurder tijdens het lopend werkjaar, een voorlopige
plaatsvervanger aan te duiden. Deze persoon wordt door de Raad van bestuur uitgenodigd de bestuursvergadering bij te
wonen. Hij zal pas in de Raad van bestuur worden opgenomen nadat hij zijn kandidatuur heeft ingestuurd voor de
eerstvolgende Algemene vergadering en door de leden verkozen is.
Art. 15
Elke nieuwe kandidaat als bestuurder moet zijn kandidatuur schriftelijk stellen vóór 15 januari van elk jaar.
Art. 16
De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door leden, zonder de schriftelijke goedkeuring van de
Raad van bestuur.
Art. 17
De Raad van bestuur kiest jaarlijks uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris generaal en een penningmeester, welke
samen de directieraad vormen.
Art. 18
Om tot bestuurder verkozen te worden, moet men meerderjarig zijn.
Art. 19
De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het besturen van de vereniging en de verwezenlijking van haar
doel. De bevoegdheden door de Raad van bestuur worden als college uitgeoefend. Dit betekent dat de helft van de leden
van de Raad van bestuur, aanwezig moeten zijn en daarvan een gewone meerderheid akkoord moet gaan.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de Algemene vergadering, behoren tot
de bevoegdheden van de Raad van bestuur.
Art. 20
De directieraad is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van bestuur, handelt alle lopende zake n af en
treedt op, in naam van de vereniging, in spoedeisende gevallen. Hij geeft hiervan verantwoording op de eerstvolgende
vergadering van de Raad van bestuur.
Art. 21
Verbintenissen met betrekking op het dagelijks bestuur worden door één lid van de directieraad geldig ondertekend. Voor
alle onderhandse en notariële akten is de handtekening van twee leden van de directieraad vereist. In juridische
aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door twee gevolmachtigden, a an te
duiden door de Raad van bestuur.
Art. 22
De Algemene vergadering is de hoogste autoriteit van de vereniging.
Zij beraadslaagt over al de onderwerpen die op de dagorde vermeldt staan, met uitsluiting van ieder ander onderwerp.
Tot haar bevoegdheid behoren : benoemen en ontslaan van bestuurders, uitsluiting van leden, wijzigen van de statuten,
benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, ontbinding van de Vereniging, het goedkeuren van de rekeningen en de
begrotingen, omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de
statuten dat vereisen.
Op de Algemene vergadering zijn alle effectieve leden op gelijke wijze stemgerechtigd.
Art. 23
De jaarlijkse Algemene vergadering wordt door de Raad van bestuur bijeengeroepen in de loop van de maand februari, op
een plaats door de Raad van bestuur te bepalen. De eerste jaarlijkse Algemene vergadering zal plaats hebben in de maand
februari 1975. Bijzondere Algemene vergadering kunnen belegd worden zo dikwijls de Raad van bestuur dit nodig acht of
wanneer één vijfde van het aantal leden daartoe een met reden omkleed verzoek doen. Ten minste acht dagen van te voren
stelt de Raad van bestuur de leden in kennis van de dagorde van de te houden Algemene vergadering.
De bekendmaking en uitnodiging van de Algemene vergadering gebeurt via het clubblad of per briefwisseling.
Art. 24
Een lid mag zich op de Algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid voorzien van een geschreven
volmacht. Eén lid mag nochtans slechts één afwezig lid vertegenwoordigen.
Art. 25
De Raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting voor. Beide worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene vergadering. De Algemene vergadering geeft ontheffing aan de bestuurders.
De besluiten van de Algemene vergadering worden via het clubblad aan de leden en derden meegedeeld.
Art. 26
Het eerste boekjaar van de vereniging begint op 20 december 1973 en eindigt op 31 december 1974. De volgende
boekjaren behelzen een volledig kalenderjaar.
Art. 27
Alle besluiten eisen een gewone meerderheid van stemmen, van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor zover
door de wet niet anders is bepaald. De wijze van stemmen wordt door het huishoudelijke reglement bepaald.
Art. 28
Wijzigingen aan de statuten zijn enkel regelmatig, wanneer ze gedaan worden in overeenstemming met de bep alingen van
art. 8 en 9 van de “Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002”, met betrekking op de verenigingen
zonder winstgevend doel.
Art. 29
Het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld door de Raad van bestuur en regelt alle zaken waarin deze statuten niet
voorzien. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 30
Tot ontbinding van de vereniging kan alleen overgegaan worden in een afzonderlijk daartoe belegde Algemene
vergadering, waarvan de dagorde ten minste vier weken van te voren aan de leden moet bekend gemaakt worden. Deze
Algemene vergadering zal enkel in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen geldig kunnen beraadslagen
betreffende de ontbinding van de vereniging. Hetzelfde geldt voor wat de vereffening van de vereniging betreft.
Art. 31
In geval van ontbinding van de vereniging wordt de vereffening gedaan door de vereffenaars.
Art. 32
Na betaling van de schulden zal het netto-actief toegewezen worden aan één of meerdere Belgische kynologische
vereniging(en).
Art. 33
Voor al wat niet in deze statuten voorzien is, gelden de bepalingen der “Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet
van 2 mei 2002”, de rechtspersoonlijkheid toekennende aan de verenigingen zonder winstgevend doel.
Bestuurders
Functie-naam-Adres
Voorzitter - Adj. Field Trial – Pupbemiddeling - Redactie
Pil Catherine
Jan Breydelstraat11 - 8530 Harelbeke
Secretaris-generaal - Organisatie Tentoonstellingen
Smits Jean
Schawijkstraat 68 - 2520 Ranst
Penningmeester - Webmaster
Staelens Freddy
Lode Sellaan 32 - 2100 Deurne
Materiaalmeester – Clubhuis - Shop -Adj. Penningmeester
Verstraeten Luc
Vondelpark 149 – 3120 Tremelo

Field Trial - FAC Secretaris - Pupbemiddeling
Moons Johan
Nijverheidspark 7
3580 Beringen
Terreincommisaris
Steylaerts Roger
Heidemolen 9
2970 Schilde

Aldus opgemaakt en getekend,
Wommelgem, 18 augustus 2012

Pil Catherine
Voorzitter
Staelens Freddy
Penningmeester

Smits Jean
Secretaris-generaal

