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BELGIAN FRANCHES-MONTAGNES/ FREIBERGER ASSOCIATION vzw - verkort B.F.M.A. vzw
(ondernemingsnummer: 872.177.181) - (informatieve vertaling)
GECOORDINEERDE STATUTEN

ARTIKEL 1 - BENAMING
De benaming van de Vereniging zonder winstoogmerk is «Belgian Franches-Montagnes/ Freiberger Association»,
afgekort: «B.F.M.A.».

ARTIKEL 2. - MAATSCHAPPELIJK ZETEL
De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd op rue de Dreumont 59 te 1495 Marbais. De
Vereniging ressorteert onder het gerechterlijk arrondissement Nijvel.
Op eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur kan deze overgebracht worden naar elke andere plaats
binnen België.
ARTIKEL 3. - MAATSCHAPPELIJK DOEL
De Vereniging heeft tot maatschappelijk doel, binnen België, met uitsluiting van elk winstoogmerk:
-

-

bij te dragen tot het behoud van het Freiberger-paarderas;
op termijn de stamboeken bij te houden en de oorsprongscertificaten af te leveren in samenwerking met de
«Fédération Suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes FSFM» en de «Fédération
Suisse d’élevage chevalin FSEC»;
de fokkerij van het zuivere Freiberger-paarderas en het gebruik van het Freiberger-paard te promoten;
de gegevens over de identiteit, de productiviteit, de performanties en de uiterlijke kenmerken van de
fokpaarden, hun voorgeslacht, de zijlijnen en hun nageslacht samen te brengen en te interpreteren;
informatie te verstrekken over al deze domeinen.

ARTIKEL 4. - MIDDELEN
-

-

de Vereniging mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel;
de Vereniging mag elke vorm van publieke of private manifestatie organiseren met een cultureel,
economisch of artistiek karakter, van onspannende of andere aard, die binnen het kader valt van haar
maatschappelijk doel;
de Vereniging mag alle noodzakelijke maatregelen nemen met het oog op de realisatie van het
maatschappelijk doel, zoals bv. het deelnemen aan of organiseren van beurzen, wedstrijden, wandeltochten,
rallyes, expertises en evenzo voorstellingen, demonstraties, conferenties, etc.
De huidige opsomming dient als voorbeeld en is niet limitatief:
o zij kan haar medewerking verlenen en zich interesseren voor elke activiteit die gelijkaardig is aan
haar maatschappelijk doel;
o om haar maatschappelijk doel te realiseren, kan de Vereniging eveneens elke gift, sponsoring of
dienst aanvaarden, alsook zich aansluiten bij gelijkaardige verenigingen; de beslissing tot
aansluiting zal door de Raad van Bestuur dienen genomen te worden met een meerderheid van
twee/derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

-

zij mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan, en zonder beperking in de tijd, met haar maatschappelijk doel en die de
realisatie ervan vergemakkelijken of bevorderen;
zij kan in die zin, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen enkel voor zover de opbrengst
hiervan uitsluitend wordt besteed aan haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 5. - DUUR
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan elk ogenblik worden ontbonden.
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ARTIKEL 6. – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op de 1 januari en eindigt op de 31 december.
Bij wijze van afwijking vangt het eerste boekjaar aan op de dag van de oprichting van de Vereniging om op 31
december van het volgend jaar te eindigen.
De rekeningen en de budgetten worden voorbereid, met tussenkomst van de Penningmeester, door de Raad van
Bestuur en worden aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen.

ARTIKEL 7. - SAMENWERKING MET DE FSFM
De selectie en het type-model van het Freiberger-paard worden gebaseerd op de criteria van de “Fédération
Suisse d’élevage du Cheval de la race des Franches-Montagnes FSFM», waarvan de maatschappelijke zetel
heden gevestigd is Les Longs Prés, Case postale 190, 1580 Avenches / VD, Zwitserland, hierna genoemd de
FSFM.
De Vereniging zal zich eventueel aansluiten bij de activiteiten van de FSFM volgens de beoordeling van de Raad
van Bestuur op de best aangepaste wijze.
ARTIKEL 8. - LEDEN
De Vereniging bestaat uit effectieve leden, aangesloten leden en ere-leden.
artikel 8.1: de effectieve leden
-

-

-

het minimum aantal effectieve leden kan niet minder zijn dan drie;
zijn effectief lid,
o de personen die

of eigenaar zijn van ten minste één Freiberger-paard van het zuivere ras,

of fokker van Freiberger-paarden van het zuivere ras,

of elke persoon die, voorgesteld door de Raad van Bestuur, aanvaard wordt als
effectief lid door de Raad van Bestuur,
en die, na hun aanvraag te hebben gedaan bij de Raad van Bestuur, door deze of per delegatie
gegeven aan de Voorzitter, ook aangenomen worden.
De Raad van Bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen.
o de stichtende leden, die verschenen zijn op de stichtings-akte, zijnde:
Dhr. Léon LAMBERT, Rue Ardichamp 21 te 1440 Wauthier-Braine
Dhr. Alain SAYETTE, Route de la Hesbaye 63-65 te 5310 Noville-sur-Méhaigne
Mevr. Valérie JANSSEN, Rue Planchette 90 te 1460 Ittre.
door het stellen van zijn kandidatuur tot effectief lid, verklaart het toekomstig lid de huidige statuten te
aanvaarden en te respecteren zonder voorbehoud, evenals het reglement van inwendige orde van de
Vereniging als de beslissingen van de Raad van Bestuur;
met uitzondering van de stichtende leden en de ere-leden, betalen ze een bijdrage vastgelegd door de
Raad van Bestuur;
zijn effectief lid, slechts die personen die aanvaard zijn en die hun bijdrage voor het lopende boekjaar
betaald hebben;
ze hebben stemrecht op de Algemene Vergadering van de Leden en genieten van de voordelen
vastgelegd door de Raad van Bestuur;
de effectieve leden stellen zich niet bloot aan een persoonlijke verplichting uit hoofde van de
verbintenissen van de Vereniging.

artikel 8.2: de aangesloten leden
-

-

-

zijn aangesloten lid,
o de personen die wensen

of de Vereniging te helpen haar sociaal doel te bereiken,

of deel te nemen aan de activiteiten, of financieel de Vereniging te ondersteunen,
en die, na hun aanvraag te hebben gedaan bij de Raad van Bestuur, door deze of per delegatie
gegeven aan de Voorzitter, ook aangenomen worden.
De Raad van Bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen.
door het stellen van zijn kandidatuur tot aangesloten lid, verklaart het toekomstig lid de huidige statuten
te aanvaarden en te respecteren zonder voorbehoud, even alshet reglement van inwendige orde van de
Vereniging en de beslissingen van de Raad van Bestuur;
ze betalen een bijdrage vastgelegd door de Raad van Bestuur;
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-

-

zijn aangesloten lid, slechts die personen die aanvaard zijn en die hun bijdrage voor het lopende
boekjaar betaald hebben;
de aangesloten leden hebben de rechten en verplichtingen die hen worden verleend door het reglement
van inwendige orde, opgesteld door de Raad van Bestuur; ze genieten niet van dezelfde voordelen als
deze van de effectieve leden;
ze nemen geen deel aan de Algemene Vergadering en kunnen er niet stemmen;
de aangesloten leden stellen zich niet bloot aan een persoonlijke verplichting uit hoofde van de
verbintenissen van de Vereniging.

artikel 8.3: de ere-leden of stichtende leden
-

de Vereniging kan ere-leden benoemen voor bewezen diensten of andere;
de ere-leden hebben geen stemrecht; ze betalen geen bijdrage, tenzij ze zelf effectief lid zijn;
de aangesloten stichtende leden hebben hetzelfde stemrecht als de effectieve leden;
de aangesloten stichtende leden van de Vereniging zullen automatisch ere-lid zijn voor zover ze geen
andere verantwoordelijkheid binnen de Vereniging meer dragen.

artikel 8.4: bijdragen
-

-

de Raad van Bestuur stelt elk jaar de hoogte van de bijdragen vast voor het volgend boekjaar;
de Raad van Bestuur kan verschillende bijdragen vastleggen voor de effectieve en de aangesloten
leden;
de bijdrage mag geenzins hoger zijn dan 250 euro per lid, bedrag dat jaarlijks geïndexeerd zal worden
volgens de evolutie van de index van de consumptieprijzen;
de bijdrage dient betaald te zijn binnen de termijn van één maand te rekenen van het begin van het
boekjaar; deze bijdrage dient te worden overgeschreven ten voordele van de rekening geopend door de
Vereniging;
bijdragen worden in geen geval terugbetaald;
ingeval van niet-betaling van de bijdrage, worden de rechten verbonden aan het lidmaatschap
opgeschort tot de volledige regularisatie.

artikel 8.5: toegang tot informatie
De effectieve leden kunnen volgende informatie raadplegen op de zetel van de Vereniging:
het register van de leden;
alle processen-verbaal en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur of van
de personen die al of niet een Directie-functie uitoefenen, die belast zijn met een mandaat binnen of voor
de Vereniging;
alle boekhoudkundige stukken van de Vereniging.
artikel 8.6: ontslag - uitsluiting
-

-

-

-

-

de effectieve en aangesloten leden zijn vrij zich op elk ogenblik terug te trekken uit de Vereniging door
schriftelijk hun ontslag bekend te maken aan de Raad van Bestuur;
wordt verondersteld ontslagnemend te zijn, het effectieve of aangesloten lid dat de bijdrage die hem
toekomt niet betaald binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf het begin van het boekjaar;
de uitsluiting van een effectief of aangesloten lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene
Vergadering door middel van een geheime stemming en een meerderheid van twee/derde van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen; de uitsluiting kan uitgesproken worden t.o.v. diegene die
een ernstige inbreuk gepleegd heeft tegen de statuten van de Vereniging of tegen de Wet of die zich
schuldig gemaakt heeft aan het niet respecteren van ere-codes of van codes van goed gedrag;
de Raad van Bestuur kan leden schorsen die een ernstige inbreuk gepleegd hebben tegen de statuten
van de Vereniging of tegen de Wet, of die zich schuldig gemaakt hebben aan het niet respecteren van
ere-codes of codes van goed gedrag. en dit tot aan de beslissing genomen in de volgende Algemene
Vergadering;
de schorsing en de uitsluiting worden aan de betrokkene betekend per aangetekend schrijven door de
post bezorgd of per elk ander wettelijk erkend middel;
de hoedanigheid van effectief of aangesloten lid wordt automatisch beëindigd door het overlijden, of
indien het een morele persoon betreft door de ontbinding, de fusie, de opsplitsing, de nietigheid of het
faillissement ervan;
de ontslagnemende, uitgesloten of overleden leden of hun erfgenamen kunnen geen enkel recht laten
gelden op het sociale bezit; ze kunnen geen eis laten gelden tot het leggen van zegels, noch tot het
opstellen van een inventaris of van enige vorm van afrekening;
de ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het sociale
bezit van de Vereniging, noch de terugbetaling eisen van betaalde bijdragen.
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ARTIKEL 9. - RAAD VAN BESTUUR
artikel 9.1: samenstelling
-

de Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimum drie leden en met
een maximum zes;
de Algemene Vergadering kiest de Bestuurders uit haar effectieve leden;
de Raad van Bestuur duidt uit haar leden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris en een
Penningmeester aan; de mandaten van Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris en Penningmeester
kunnen niet gecumuleerd worden; ze kunnen tevens niet gecumuleerd uitgeoefend worden door
personen die gedomicilieerd zijn op eenzelfde gemeenschappelijk adres.

artikel 9.2: bestuurders
9.2.1: verkiesbaarheid – benoeming
enkel de leden die minstens reeds twee jaar effectief lid zijn, kunnen Bestuurder zijn;
de kandidaten-bestuurder zijn meerderjarig en Belg; ze worden voorgedragen door ten minste vier
effectieve leden;
de Bestuurders worden verkozen en gemandateerd met een eenvoudige meerderheid der aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen op de Algemene Vergadering;
een Bestuurder kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering afgezet worden met een eenvoudige
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
9.2.2: duurtiijd van het mandaat
Bestuurders worden verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van drie jaar.
9.2.3: beëindiging van het mandaat
het mandaat van de Bestuurder eindigt
o door het overlijden, door het ontslag of de afzetting door de Algemene Vergadering;
o op het einde van het mandaat van drie jaar, indien de Bestuurder niet herverkozen en
gemandateerd werd voor een nieuw mandaat door de Algemene Vergadering;
ingeval van ontslag of overlijden van een lid van de Raad van Bestuur, kan deze laatste een persoon
coöpteren die dan belast zal worden met het vervoleindigen van het mandaat tot de volgende Algemene
Vergadering.
9.2.4: vergoeding
het mandaat van elke Bestuurder is volledig onbezoldigd.
9.2.5: verantwoordelijkheid
de Bestuurders gaan slechts verbintenissen aan in het kader van hun mandaat, zonder een enkele
persoonlijke verplichting en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
artikel 9.3: bevoegdheden
-

-

de Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om de Vereniging te besturen en te
leiden;
zijn enkel uitgesloten van haar bevoegdheden, de daden die uitdrukkelijk voorbehouden worden door de
Wet of door de huidige statuten aan de Algemene Vergadering;
in de rechtsgedingen, zowel als eisende partij en als verweerder, worden aangespannen of opgevolgd
door de Raad van Bestuur in naam van de Vereniging;
de daden die de Vereniging verbinden, andere dan deze van dagelijks bestuur, worden ondertekend,
behalve ingeval van een speciale delegatie van de Raad van Bestuur, door de Voorzitter en de
Secretaris, die hun opdracht ten opzichte van derden niet hoeven te rechtvaardigen;
de Raad van Bestuur is bevoegd om Belgische of internationale juryleden voor te dragen en geldig
verklaren om uitspraak te doen over het toelaten van Freiberger-paarden voor de fokkerij ter
gelegenheid van de jaarlijkse keuring; de Raad van Bestuur zal zich in de mate van het mogelijke laten
bijstaan door Zwitserse juryleden die erkend zijn door de FSFM.

artikel 9.4: delegatie
de Raad van Bestuur kan welbepaalde activiteiten delegeren aan elk andere gemandateerde van zijn keuze, lid of
geen lid van de Vereniging, en die eventueel ook kan vergoed worden voor deze functie.
artikel 9.5: vergaderingen
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de Raad van Bestuur komt op verzoek van de Voorzitter of van twee bestuurders bijeen; de oproeping vermeldt
de dagorde; van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, welke op de eerstvolgende vergadering wordt
goedgekeurd.
artikel 9.6: stemming
de Raad van Bestuur kan slechts beslissingen nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig is of
gemandateerd door een volmacht; zijn beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid der
stemmen; ingeval van gelijke verdeling der stemmen, is deze van de Voorzitter beslissend.
artikel 9.7: publicatie
de benoeming, het ontslag en de afzetting van een Bestuurder wordt binnen de dertig dagen aan het Belgisch
Staatsblad overgemaakt voor publicatie.

ARTIKEL 10. - ALGEMENE VERGADERING
artikel 10.1: samenstelling
De Algemene Vergadering is uitsluitend samengesteld met effectieve leden.
artikel 10.2: modaliteiten voor het functioneren
-

-

-

-

-

deze wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of, ingeval van zijn afwezigheid,
door de Vice-Voorzitter of een ander lid van de Raad van Bestuur;
de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen slechts beslissingen
nemen buiten de onderwerpen opgenomen in de agenda van deze vergaderingen indien alle effectieve
leden aanwezig zijn;
de besluiten van de Algemene Vergadering worden met eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen genomen, tenzij in de gevallen waar de Wet of de statuten het anders
bepalen;
ingeval van gelijke verdeling der stemmen is deze van de Voorzitter beslissend;
elke beslissing met betrekking tot een persoon wordt genomen bij geheime stemming;
de beslissingen van de Algemene Vergadering worden genoteerd in een register voor de processenverbaal, ondertekend door de Voorzitter en een Bestuurder; dit register wordt bewaard op de
maatschappelijke zetel waar elk effectief lid er kennis kan van nemen, zonder evenwel het register te
verplaatsen;
de Algemene Vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de Vereniging, of bij
onmogelijkheid, op een plaats aangeduid door de Raad van Bestuur; deze zal plaats vinden vóór of ten
laatste op de eenendertigste van de maand maart van het volgende boekjaar;
de processen-verbaal en beslissingen van de Algemene Vergadering worden overgemaakt aan alle
effectieve leden.

artikel 10.3: buitengewone algemene vergadering
-

een Buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen
telkens als het belang van de Vereniging het vereist;
de Raad van Bestuur is ertoe gehouden een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen,
telkens wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden er schriftelijk om verzoekt.

artikel 10.4: bevoegdheden
-

de Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de Wet en de onderhavige statuten
uitdrukkelijk voorbehouden zijn;
zijn tot haar bevoegdheid voorbehouden:
o de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van elke wijziging hiervan
o de benoeming en de afzetting van de bestuurders
o de benoeming en de afzetting van de commissarissen
o de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen
o de te verlenen décharge aan bestuurders en commissarissen
o de vrijwillige ontbinding van de vereniging
o de uitsluiting van een lid
o de vastlegging van de hoogte van de bijdragen
o elke andere bevoegdheid haar verleend door de statuten.
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artikel 10.5: bijeenroeping
-

de effectieve leden van de Vereniging worden opgeroepen per circulaire brief of per elk ander wettelijk
erkend middel tenminste acht werkdagen vóór de Algemene Vergadering;
deze circulaire brief zal de dagorde bevatten van de Algemene Vergadering, alsook een model van
volmachtgeving;
de agenda wordt door de Raad van Bestuur beslist en wordt toegevoegd aan de oproeping; elk voorstel
ondertekend door ten minste een twintigste van de effectieve leden wordt op de agenda geplaatst.

-

artikel 10.6: stemming
-

-

elk effectief lid in regel met de bijdrage, heeft het recht aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering
en eraan deel te nemen zowel in persoonlijke naam als vertegenwoordigd door een ander effectief lid
van zijn keuze, drager van zijn volmacht;
elk effectief lid beschikt over één stem; hij kan zelf slechts drager zijn van twee volmachten voor
vertegenwoordiging;
elk effectief lid kan een ander effectief lid vertegenwoordigen op voorwaarde een volmacht in zijn bezit
te hebben en dit drie werkdagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering, medegedeeld te hebben
aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering.

article 10.7: wijziging van de statuten
-

-

voor de wijziging van de statuten
o dient een minimum van twee/derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn op de Algemene Vergadering,
o en een meerderheid van twee/derden van de aanwezigen en vertegenwoordigden dienen hun
goedkeuring uit te spreken over de wijzigingen vooraleer de wijzigingen goedgekeurd zijn;
in het geval dat dit quorum van de aanwezigen en vertegenwoordigden van twee/derden niet bereikt
wordt, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen; deze nieuwe Algemene Vergadering
kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden;
in elk geval dient een meerderheid van twee/derden van de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve
leden hun akkoord te geven aan de voorgestelde wijzigingen vooraleer de wijzigingen goedgekeurd zijn;
deze tweede (buitengewone) Algemene Vergadering kan geen plaats vinden binnen de vijftien dagen
na de eerste.

ARTIKEL 11: - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
-

de Raad van Bestuur bepaalt het reglement van inwendige orde; deze is afdwingbaar bij de leden.
dit reglement van inwendige orde legt – zonder in tegenspraak te zijn met de Wet en de statuten – alle
maatregelen vast die moeten genomen worden betreffende de uitvoering van de statuten, alles wat in het
belang en de goede gang van zaken van de Vereniging is.

ARTIKEL 12: - ONTBINDING EN LIQUIDATIE
-

-

met uitzondering van de gerechterlijke ontbinding, wordt de ontbinding beslist door de Algemene
Vergadering;
ingeval van ontbinding van de Vereniging zal het patrimonium bij beslissing van de laatste Raad van
Bestuur toegewezen worden aan een vereniging die gelijkaardige doelstellingen nastreeft;
indien geen afdoend alternatief gevonden wordt, zal het patrimonium, na aflossing van de schulden,
doorgegeven worden aan een ander initiatief zonder winstoogmerk;
de Vereniging zal nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto actief.

ARTIKEL 13: - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
-

deze gewijzigde statuten vervangen de oprichtingsstatuten van de Vereniging van 20 februari 2005
verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 april 2005 onder het nummer 872.177.181
deze werden goedgekeurd in de Buitengewoon Algemene Vergadering van 02 mei 2015.
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ARTIKEL 14. - DIVERSEN
-

-

voor de onderwerpen die niet geregeld worden in de onderhavige statuten noch in het reglement van
inwendige orde, is de Wet over de Verenigingen zonder Winstoogmerk van 27 juni 1921, gewijzigd op
2 mei 2002, van toepassing;
de huidige Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
o

Mevrouw Dominique HAUWAERT, geboren op 26 maart 1966 te Etterbeek, woonachtig te Rue
de Dreumont 59, 1495 Marbais, als Bestuurder met de functie van Secretaris,

o

Mevrouw Catherine ROBETTE, geboren op 01 november 1965 te Obourg, woonachtig te Clos
des Hauts Trieux 24, 7600 Peruwelz, als Bestuurder met de functie van Penningmeester,

o

De Heer Jean ETIENNE, geboren op 22 januari 1953 te Fraiture, woonachtig te Rue de la
Chapelle 8, 4577 Modave, als Bestuurder met de functie van Voorzitter,

o

De Heer Christian BOVEROUX, geboren op 30 juli 1960 te Rocourt, woonachtig te Rue du
Cheval Blanc 70, 4042 Liers, als bestuurder met de functie van Vice-Voorzitter,.

___________________

