
NATUURVRIENDEN-BERGSTIJGERS VZW
Boomgaardstraat 22 bus 33

2600 ANTWERPEN

Identificatienummer 5003 / 2002

WIJZIGING DER STATUTEN EN RAAD VAN BESTUUR
GECOÖRDINEERDE VERSIE

Hoofdstuk I - benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Natuurvrienden-Bergstijgers”, de naam wordt niet afgekort.

Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel in 2600 Antwerpen (district Berchem), Boomgaardstraat 22 BUS 33. 
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

Artikel 3
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en heeft tot doel, zonder winstoogmerk: het 
beoefenen van de bergsporten op een veilige, ecologisch verantwoorde en democratische manier te 
stimuleren door activiteiten te organiseren, vormingen te geven, informatie te verstrekken en 
technische ondersteuning te bieden. De vereniging wil initiatieven steunen die de bergsport en het 
bergmilieu op sportieve, culturele, wetenschappelijke en educatieve manier promoten. Respect voor 
mens en natuur staan hierbij centraal.

Hoofdstuk II - leden

Artikel 4
De vereniging bestaat uit bestuursleden, reglementaire leden en ereleden. 
Het aantal bestuursleden is minimum 3. De kandidaten moeten minimum 2 jaar lid zijn van ATB De 
Natuurvrienden vzw en de Natuurvriendensportfederatie vzw. Ze moeten in orde zijn met de bijdrage 
van het lidgeld en hun wens schriftelijk meedelen aan het secretariaat. Ze worden verkozen door de 
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het aantal reglementaire leden is minimum 5.

Artikel 5
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is verplicht voor alle leden en mag € 200 per jaar niet 
overschrijden. 
De bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering.
Alle leden zijn lid van ATB De Natuurvrienden vzw en van de Natuurvriendensportfederatie vzw.

Artikel 6
De algemene vergadering heeft het recht leden te weigeren wier gedrag of ideeën indruisen tegen de 
principes en regels van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Artikel 7



Alle leden die hun bijdrage voor het lopende jaar niet hebben voldaan, worden vanaf 31 maart als 
ontslagnemend beschouwd. De bestuursleden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te 
trekken door schriftelijk hun ontslag in te dienen bij de raad van bestuur.
Voor de leden zijn de bepalingen voorzien in het decreet tot vaststelling van het statuut van niet-
betaalde sportbeoefenaar van 24 juli 1996 van toepassing.
De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een 
meerderheid van tweederde der aanwezige leden. De raad van bestuur mag, tot de beslissing van de 
algemene vergadering, het lid schorsen dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk 
tegenover de vereniging, evenwel na de betrokkene eerst gehoord te hebben.
Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en 
kan geen teruggave vorderen van betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. 
Hetzelfde geldt voor rechthebbenden van een overleden lid. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of 
de rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de 
vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Artikel 8
De statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene vergadering zijn bindend 
voor alle leden.

Hoofdstuk III - Algemene vergadering.

Artikel 9
De algemene vergadering is samengesteld uit de bestuursleden en een afvaardiging per sectie.

Artikel 10
De algemene vergadering wordt ten minste éénmaal per jaar door de raad van bestuur samengeroepen. 
De leden worden tenminste 15 dagen vooraf uitgenodigd. Beslissingen worden genomen bij gewone 
meerderheid der aanwezige stemmen en volmachten.
De beslissingen zijn ter inzage op de zetel van de vzw.
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn: wijzigen van statuten, benoemen en afzetten van 
bestuurders en commissarissen, kwijten aan bestuurders en commissarissen, uitsluiten van leden, 
goedkeuren van begroting en rekening, ontbinden van de vereniging.

Hoofdstuk IV - Raad van bestuur

Artikel 11
De raad van bestuur is voorzien van de meest uitgebreide macht voor het besturen van de vereniging 
ter verwezenlijking van haar doelstellingen. Hij neemt alle maatregelen ter uitvoering van de besluiten 
van de algemene vergadering. Hij stelt het huishoudelijk reglement op, beslist over de aanvaarding van 
giften en legaten en de opening van de financiële rekeningen. 
Alle daden van bestuur en beschikking alsook alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam 
van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris 
gezamenlijk optredend. Deze moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit van de 
raad of van enige machtiging. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in 
rechte.
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen 
van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De duur van het mandaat wordt verduidelijkt in het 
huishoudelijk reglement.

Artikel 12
De raad van bestuur bestaat uit minimum 5 bestuursleden en benoemt in zijn eerste vergadering na de 
algemene vergadering onder zijn leden een dagelijks bestuur van minimum drie leden: een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester, die hun functie moeten neerleggen bij de beëindiging van hun 



mandaat als lid van de raad van bestuur. Zij staan in voor de dagelijkse bestuursverrichtingen. De 
praktische werking wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Hoofdstuk V - begroting en rekeningen

Artikel 13
Het boekjaar loopt vanaf 1 januari en wordt jaarlijks op 31 december afgesloten. De rekeningen 
worden samen met een begroting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Hoofdstuk VI – ontbinding

Artikel 14
Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen overgedragen aan de 
Natuurvriendensportfederatie vzw en aan ATB De Natuurvrienden vzw.

Hoofdstuk VII – slotbepalingen

Artikel 15
Voor alle gevallen, niet voorzien in deze statuten, inzonderheid voor het wijzigen van de statuten, 
wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de 
wet van 2 mei 2002 waarbij aan verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van 
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

Artikel 16
Deze statuten vervangen de vorige statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2002 
zoals deze gewijzigd werden en die hierbij opgeheven worden.

Artikel 17
Deze statuten treden in werking op 1 januari 2005.
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