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Belgische  Bull Terrier Club 
Vereniging zonder Winstoogmerk 

Jozef de Costerstraat 11 
2960 Brecht 

 
Wijziging statuten en benoemingen raad van bestuur  

 
Nummer van de vereniging 7899/72   Ondernemingsnummer 0412.703.425 

 
I. Wijziging van de Statuten 
 
De (buitengewone) algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk 
Belgische Bull Terrier Club, opgericht bij onderhandse akte op datum van 11 oktober 
1972 heeft op datum van 27 december 2015, overeenkomstig artikel 8 van de wet 
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, zoals gewijzigd door de Wetten van 2 mei 2002, 16 januari 2003 en 22 
december 2003, en navolgende, hierna genoemd de V&S-wet, beslist  haar statuten, 
zoals deze gepubliceerd werden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 
november 1972 onder het nummer 7899, met eenparigheid van stemmen te wijzigen 
en volledig te vervangen door de volgende nieuwe statuten:  
 
 

TITEL I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 

Art. 1. - De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: “Belgische  Bull Terrier 
Club”, “Bull Terrier Club de Belgique”, “Bull Terrier Club von Belgien”, evenwaardig 
afgekort tot:  
“BTCB” 
 

Art. 2. -De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Liebiglaan 120, 2900 
Schoten, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.  
 
Art. 3. De Club is aangesloten bij de Kynologische Unie Sint Hubertus. De Club 
erkent de herzieningsovereenkomst van het traktaat van zes januari 
negentienhonderd en acht en aanvaardt tevens de reglementen in voege en welke in 
het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen. 
 
Art.4.  Het doel van de Club is liefhebbers van Bull Terriers en Miniatuur Bull Terriers  
nader tot elkaar te brengen, het houden en fokken van deze rassen in zijn zuiverste 
vorm aan te moedigen, conform de rassstandaard in het land van oorsprong. 
 
Art. 5. - De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden 
worden. 
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TITEL II. - LIDMAATSCHAP 
 

Art. 6. – De Club bestaat uit minimum drie leden. Buitenlanders zijn tot de Club 
toegelaten 
.  
De Club kent: 

 Ereleden: die op een algemene vergadering benoemd worden, en vrijgesteld 
zijn van jaarlijkse bijdrage; zij hebben stemrecht.  

 Steunende leden: die de Club met een jaarlijkse bijdrage van minimum de 
helft van de vast te stellen bijdrage, steunen. Zij hebben geen stemrecht; 

 Leden: allen die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, door het bestuur 
als lid aanvaard zijn en geen deel uitmaken van verenigingen op kynologisch 
gebied, niet aangesloten bij de Kynologische Unie Sint-Hubertus of van 
buitenlandse verenigingen, niet aangesloten bij een besturend lichaam erkend 
door de Kynologische Unie Sint-Hubertus; 

 

Art. 7. – Al wie lid wil worden van de Club moet een schriftelijke aanvraag tot de 
Raad van Bestuur richten. Deze zal over deze aanvraag beslissen met algemeenheid 
van stemmen, zonder ertoe gehouden te zijn, zijn beslissing te motiveren.  
 
Art. 8. -§1Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagneming, 
wanbetaling, bewuste handelingen strijdig met de statuten, en uitsluiting.  
 
De uitsluiting van de leden die ze zedelijke en materiële belangen der vereniging in 
het gedrang brengen, geschiedt overeenkomstig artikel 12 van de Wet, zijnde door 
de algemene vergadering met twee derde van de stemmen van de leden die 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
  
Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de raad 
van bestuur op het adres van de zetel en zal, indien niet anders vermeld, ingaan bij 
de eerstvolgende algemene vergadering.   
 

§ 2.  De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten (en het huishoudelijk 
reglement) en zij verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het 
maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade 
toe te brengen. 
 
Art. 9. Het bedrag der jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 100 euro, koppeling aan 
index.  
 
Art.10. Strafbepalingen tegen alle leden (alle categorieën) mogen door de Raad van 
Bestuur genomen worden. 
 
 
 
TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING 
 

Art. 11. – De algemene vergadering is de hoogste autoriteit van de Club, zij wordt 
bijeengeroepen bij gewone brief, e-mail, BT-info of fax  door de Raad van Bestuur 
verstuurd tenminste acht dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt dag, 
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uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda. Alle stemgerechtigde leden 
moeten opgeroepen worden. 
 
 
Art. 12. - De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ieder lid 
beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid laten 
vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk zijn. Niemand mag over meer dan 
één volmacht beschikken.  
 

Art. 13. § 1. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt 
alle leden; haar besluiten gelden dan ook voor de leden die niet stemmen of 
tegenstemmen. 
 
§ 2. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd 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 het bepalen 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 rekening; 
6° de ontbinding van de vereniging 
7° de uitsluiting van een lid; 
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 
 
Art. 14. -  § 1. In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt 
tenminste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de 
rekeningen van het afgelopen jaar en van de begrotingen voor het lopende jaar.  
 
§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief 
van de raad van bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste één vijfde van de 
leden van de vereniging.  
 
§ 3. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van 
bestuur of, bij diens afwezigheid, door een lid van de raad van bestuur, bij voorkeur 
de vice-voorzitter, hij heeft dan dezelfde rechten en plichten. 
De voorzitter stelt een verslaggever aan.  
 
§4. De algemene vergadering kan enkel geldig besluiten nemen omtrent 
aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.  
 

§ 5. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met 
eenvoudige meerderheid van stemmen van de leden die aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, mits tenminste de helft der leden aanwezig zijn. Wordt dit 
quorum niet bereikt, zal een nieuwe vergadering geldig kunnen beraadslagen, welk 
ook het aantal aanwezigen zij. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting 
van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de 
voorwaarden, bepaald bij artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de V&S wet, in acht 
genomen worden.  
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§6. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.  

§7 Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister, ondertekend 
door de voorzitter en een bestuurslid, dat ter maatschappelijke zetel wordt bewaard 
en waar alle leden er kennis van kunnen nemen en hun inzagerecht kunnen 
uitoefenen overeenkomstig de vigerende V&S-wetgeving. 
 
 

TITEL IV.  RAAD VAN BESTUUR 
 

Art. 15. – §1. De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste  zeven 
leden benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door deze 
afzetbaar.  
 
§ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.  
 

§ 3. De bestuurders worden verkozen voor de duur van zes  jaar. Dit mandaat is 
hernieuwbaar. Om de twee jaar wordt een deel van de Raad van Bestuur vernieuwd. 
Na een eerste periode van 2 jaar worden twee Bestuurders, door het lot aangeduid, 
vervangen of in hun mandaat bevestigd, en na de tweede periode van 2 jaar worden 
de twee andere Bestuurders vervangen of in hun mandaat bevestigd, na de derde 
periode van 2 jaar worden de drie overige bestuurders vervangen of in hun mandaat 
bevestigd,  en zo telkens weer om de twee jaar. De eerstvolgende verkiezingen 
vinden plaats in 2017.  
 
§4. Bij niet vernieuwing van de mandaten van de Raad van Bestuur op de voorziene 
tijdstippen, blijven de desbetreffende personen hun functie waarnemen tot op het 
ogenblik dat in hun vervanging op een degelijke wijze kan worden voorzien. 
 
§5. De Raad van Bestuur is gemachtigd om bij het ontstaan van een of meerdere 
tussentijdse vacatures een voorlopige plaatsvervanger aan te duiden.  
Deze vervanging loopt tot op de eerstvolgende algemene vergadering, waarop er 
verkiezingen plaats vinden.  
 

§6. De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden: 
- Een voorzitter; 
- Een vice-voorzitter; 
- Een penningmeester; 
- Een fokcommissaris; 
- Een secretaris; 
- Drie raadsleden; 
Sommige functies kunnen, gezien hun samenhang, door eenzelfde persoon 
worden uitgeoefend.  

 
 

Art. 16. - De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse 
algemene  statutaire vergadering.  
 
Art.17. - De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de 
vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. 
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Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van 
beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of 
onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om 
het even welke termijn, van alle handels-, verzekerings- en bankverrichtingen en van 
het opheffen van hypotheken. 
 
Art. 18. – § 1. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks 
bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan 
dit bestuur verbonden. Deze bestuurders treden ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, 
ofwel als college op. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar. 
 
§ 2. De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid een deel van haar 
bevoegdheden delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurders en 
deze dienovereenkomstig benoemen als persoon gemachtigd de vereniging te 
vertegenwoordigen. 
 
De machtiging betreft nader door de raad van bestuur omschreven handelingen en 
mag volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen. Alleen bijzondere en 
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn 
geoorloofd. De machtiging kan te allen tijde herroepen worden of neemt automatisch 
een einde op het ogenblik dat de gemandateerde de hoedanigheid verliest die de 
opname als gemandateerde rechtvaardigde, of overlijdt. De gemandateerden 
oefenen hun bevoegdheden ofwel alleen ofwel gezamenlijk uit. 
 
 
 Art. 19. -§1.Verbintenissen die betrekking hebben op het dagelijks beheer worden 
door een lid van de Raad van Bestuur geldig ondertekend. Een kopij van het 
schrijven wordt overgemaakt aan het secretariaat voor de in- en uitgaande 
briefwisseling.  
 
§2. Voor alle onderhandse akten en notariële akten is de handtekening van twee 
leden van de Raad van Bestuur vereist. 
In juridische aangelegenheden zal de Club vertegenwoordigd worden door ten 
minste twee leden van de Raad van Bestuur. Zij kunnen al dan niet drager zijn van 
een volmacht uitgaande van de andere bestuursleden.  
 
 § 3. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen 
aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur. 
 
 

§ 4. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig 
acht.  
 
 

Art. 20. - § 1. De raad van bestuur dient minstens vier maal per jaar geldig te 
vergaderen.  
 
§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee 
bestuurders, per gewone brief, e-mail of fax, tenminste acht dagen op voorhand.  
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De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. 
De bijeenroeping van de raad is verplicht na schriftelijk verzoek van minstens één 
derde van de bestuurders. 
 
§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft 
van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een 
bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. De 
volmacht moet schriftelijk zijn. Niemand mag over meer dan één volmacht 
beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door 
tenminste de helft van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  De 
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een 
lid daartoe bij meerderheid verkozen onder de aanwezigen. 
Een bestuurder  die niet minstens de helft der vergaderingen heeft bijgewoond, zal 
kunnen uitgesloten worden uit de Raad van Bestuur, en dit op de vergadering van de 
Raad van Bestuur die de eerstkomende algemene vergadering voorafgaat. 
 
§ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat aan de bestuurders 
wordt bezorgd, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering. Het 
goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 

 
TITEL V.  BEGROTINGEN EN REKENINGEN 
 

Art. 21. - § 1. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december.  
 

§ 2. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap 
geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast 
van het afgelopen boekjaar en maakt de begroting op voor het lopende boekjaar.  
Beide worden elk jaar en tegelijkertijd, onderworpen aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering. 

 
TITEL VI.  ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Art. 22. - Behoudens het geval van rechterlijke ontbinding, kan tot de vrijwillige 
ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig 
artikel 20 van de V&S-wet. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer 
vereffenaars aangeduid, overeenkomstig artikel 19 en 22 van de V&S-wet. 
 

Art. 23. - Na ontbinding van de vereniging, welke ook de oorzaak is, beslist de 
algemene vergadering, over de bestemming van het overblijvend actief, na het 
vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten. 
 
 

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 24. - Voor alles wat niet in deze statuten is geregeld, is de V&S-wet van 
toepassing. 
 
Art. 25. – Alle officiële stukken zullen opgesteld worden in de Nederlandse taal.  
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Art. 26. – De Club is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door de 
leden, zonder de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur. Alle 
beslissingen aangegaan door leden van de Raad van Bestuur moeten gebaseerd zijn 
op beslissingen van de Ra ad van Bestuur. 
 
 
 

 
 

II. Benoeming van de raad van bestuur 
  
Met ingang van 27 december 2015 heeft de algemene vergadering met eenparigheid 
van stemmen  
 
de raad van bestuur vanaf heden, voor een periode van zes jaar, is samengesteld als volgt: 
Adriaenssens Gilberte, Liebiglaan 120, 2900 Schoten Geboren te Schoten op 12/10/1954 
Bogaerts Sandra, Heirbaan 88-2, 9120 Beveren Geboren te Antwerpen op 21/11/1962 
Collier Irene Pulsebaan 98, 2275 Lille Geboren te Brasschaat op 12/7/1953 
Degendt Guido, Liebiglaan 120, 2900 Schoten geboren te Antwerpen op 25/4/1954 
Tobé Diane, Borkelstraat 9, 2900 Schoten, geboren te Antwerpen op 3/8/1976 

 
Deze hebben onder elkaar aangesteld als: 
Voorzitter: Bogaerts Sandra 
Ondervoorzitter: Collier Irene 
Secretaris: Degendt Guido 
Schatbewaarder: Adriaenssens Gilberte 
 
 

Gedaan te Retie op 27 december 2015.                                  
 
 
Sandra Bogaerts                                                  Guido De Gendt 
Voorzitter                 Secretaris 
 

 

 


