
JOWILE VZW 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 1. 

De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro’s, Chirojongens 

Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.  Ze kan alle nuttig geachte 

initiatieven hiervoor nemen.  Het kan geenszins de bedoeling zijn dat de VZW zich gaat mengen 

in de werking van voormelde lokale chiro’s. 

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks 

of onrechtstreeks bijdragen. 

Titel I – Leden 

Artikel 2. 

De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden.  Het aantal leden is beperkt tot 9 

personen.  Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, met een minimum van 3 personen. 

Artikel 3. 

De leden hebben alle rechten en plichten, hen toegekend door de wet, de statuten en het 

huishoudelijk reglement.  Zij genieten alle rechten en voordelen door de statuten en dit 

huishoudelijk reglement, toegekend aan de leden en toegetreden leden.  Enkel de leden maken 

deel uit van de Algemene Vergadering. 

De toegetreden leden hebben slechts die rechten en plichten, hen toegekend door de Raad van 

Bestuur.  Dit huishoudelijk reglement aangaande kan gewijzigd worden zonder inspraak van de 

toegetreden leden.  Toegetreden leden kunnen één lid vervangen in de Algemene Vergadering. 

De stichters zijn de eerste leden. 

Artikel 4. 

Als lid kan tot de vereniging toetreden: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke 

vereniging die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is met de werking van Chirojongens 

Jowile en/of Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel, die de doelstellingen van de vereniging 

onderschrijft, de leeftijd van 16 heeft bereikt en door de Algemene Vergadering wordt 

aanvaard. 

Kan ook tot de VZW toetreden: oud-leiding en oud-volwassen begeleiders van de respectievelijke 

feitelijke verenigingen Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel, die de 

doelstellingen van de vereniging onderschrijft en die door de Algemene Vergadering wordt 

aanvaard. 

Volgende personen zijn automatisch lid van de VZW: 

 Eén gedetacheerde, aangeduid vanuit elke leidingsploeg van de respectievelijke 

feitelijke verenigingen Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-

Dessel zal lid zijn van de vereniging gedurende 1 jaar, waarbij het mandaat kan 

vernieuwd worden zolang het lid deel uit maakt van de leidingsploeg. 



 De volwassen begeleiders van de respectievelijke feitelijke verenigingen 

Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel zijn lid van de 

vereniging voor de duur van hun mandaat. 

Verzoeken om toelating als lid of toegetreden lid dienen uitsluitend schriftelijk of per email aan 

de Raad van Bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen en adres of indien 

het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de 

verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te 

komen als lid. Voor de aanvaarding van de leden is een meerderheid van twee derde van Algemene 

Vergadering vereist. 

Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon 

of feitelijke vereniging die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is met de werking van 

Chirojongens Jowile en/of Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel, die de doelstellingen van de 

vereniging onderschrijft en die door de Raad van Bestuur wordt aanvaard. De Raad van Bestuur 

behoudt zich het recht bepaalde kandidaat-toegetreden leden te weigeren, zonder dit te moeten 

motiveren. 

Artikel 5. 

Noch de leden, noch de toegetreden leden, zijn aan de vereniging jaarlijks bijdragen 

verschuldigd. 

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. 

De toegetreden leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de 

vereniging die gesloten zijn conform artikel 11. §3. 

Artikel 6. 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  Het ontslag moet bij brief of e-mail aan de 

Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.  Een lid kan slechts worden uitgesloten door de 

Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen. 

Ieder toegetreden lid kan zijn lidmaatschap, dat telkens tot het einde van het kalenderjaar 

wordt aangegaan, beëindigen door dit te melden aan de voorzitter van de Algemene Vergadering.  

De uitsluiting van een toegetreden lid gebeurt door de Algemene Vergadering zonder dat dit 

moet gemotiveerd worden. 

Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van 

de natuurlijke persoon of in geval van een rechtspersoon en feitelijke vereniging, door haar 

ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. 

Artikel 7. 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van 

de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbreng 

vorderen. 

 

  



Titel II - De Raad van Bestuur 

Artikel 8. 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van maximum vijf bestuurders waarvan 

maximum vier uit de Algemene Vergadering. De bestuurders zijn ten allen tijde door de 

Algemene Vergadering afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Artikel 9. 

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar. Een 

bestuurder kan zelf ontslag nemen door dit schriftelijk of per email mee te delen aan de 

voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter deelt zijn ontslag schriftelijk of per email 

mee aan al de bestuurders. Wanneer het mandaat van een bestuurder voor het einde van de 

termijn van vier jaar openvalt, kan de Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien. De aldus 

benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van de bestuurder wiens mandaat vroegtijdig is 

geëindigd. 

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is 

teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in 

hun vervanging is voorzien. 

Artikel 10. 

§ 1. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een penningmeester en eventueel 

één of meerdere ondervoorzitters en een secretaris. 

De Raad wordt bij voorkeur bijeengeroepen door de voorzitter of bij zijn of haar onmogelijkheid 

door een ander bestuurslid. 

De agenda voor de vergadering van de Raad van Bestuur wordt samengesteld door de voorzitter 

van de Raad van Bestuur. Dit kan gebeuren in samenspraak met de andere bestuurders. Deze 

agenda wordt tien dagen voor de vergadering samengesteld. Bestuurders die punten bij 

hoogdringendheid willen aanbrengen op de vergadering, kunnen deze brengen als varia. Wanneer 

blijkt dat voor een goede besluitvorming het aangebrachte punt meer voorbereidend werk vergt, 

wordt het punt verwezen naar de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. 

De uitnodigingen voor de bijeenkomst van de Raad van Bestuur bevatten de agenda en worden — 

behoudens in hoogdringende omstandigheden — minstens één week op voorhand per gewone brief 

of e-mail toegestuurd aan de leden van de Raad. 

De voorzitter zit de vergaderingen voor. In geval van zijn of haar afwezigheid wordt de volheid 

van de functie van voorzitter ingenomen door één van de ondervoorzitters of bij hun afwezigheid 

of ontbreken, de oudste van de aanwezige bestuurders. 

§ 2. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de 

bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt 

doorslaggevend. 

§ 3. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat ondertekend wordt door de 

voorzitter of het bestuurslid dat de vergadering heeft voorgezeten. Het verslag is voorzien van 

datum van vergadering en wordt gedurende vier jaar bewaard. 



De uittreksels, die moeten worden voorgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend 

door de voorzitter of een bestuurder. 

Artikel 11. 

§ 1. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten 

rechte met de nodige zorg als een goede huisvader. 

In het algemeen wordt aangenomen dat de Raad van Bestuur enkel deze zaken uitvoert, die door 

de Algemene Vergadering werden beslist. 

De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen. De beslissing over 

het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen wordt genomen door de Algemene Vergadering. De 

Raad van Bestuur kan, na beslissing van de Algemene Vergadering, alle handelingen van bestuur 

verrichten en bovendien alle daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer: het 

vervreemden van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en 

uitlenen, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken, ... 

§2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke 

en buitengerechtelijke handelingen. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig 

verbonden door een handtekening van een bestuurder, vergezeld van de stempel van de 

vereniging. 

Bestuurders, die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen 

blijken van enig besluit of van enige machtiging. 

§3. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van dagelijks 

bestuur zijn bevoegdheid of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan een dagelijks bestuur, één 

of meerdere van de bestuurders of zelfs aan een ander lid of toegetreden lid van de vereniging. 

De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en 

het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van 

Bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de 

vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder 

hen moet leveren. De leden, die deel uitmaken van dergelijk dagelijks bestuur, dienen te worden 

voorgesteld en aanvaard door de Algemene Vergadering. 

§4. De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen omtrent deze dagelijkse besturen, die hij 

nodig oordeelt, uit. 

 

 

  



Titel III - Algemene Vergadering 

Artikel 12. 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit 9 stemgerechtigde leden en wordt voorgezeten 

door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn of haar afwezigheid door een 

ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige leden. 

Acht stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van: 

- 2 van de feitelijke vereniging Chiromeisjes Jowile Witgoor; 

- 2 van de feitelijke vereniging Chirojongens Jowile Witgoor; 

- 2 van de werkgroep Superball; 

- 2 van de werkgroep Mosselfeest. 

Het negende stemgerechtigde lid wordt extra toegevoegd, zonder dat dit lid binding dient te 

hebben met één van voornoemde. 

De Algemene Vergadering kan geldig vergaderen als 5 van de 9 stemgerechtigde leden aanwezig 

zijn. 

Buiten deze stemgerechtigde leden kan de Algemene Vergadering zich laten bijstaan door 

toegetreden leden zonder stemrecht, die een bijdrage leveren binnen een bepaald domein dat op 

de agenda staat van de Algemene Vergadering. Hun aanwezigheid is niet vereist om wettelijk te 

vergaderen. 

Een lid kan zich echter door een toegetreden lid op de Algemene Vergadering laten 

vertegenwoordigen/vervangen. Het lid deelt binnen de vier dagen na kennisname van de datum 

van de Algemene Vergadering zijn afwezigheid mee aan de voorzitter en geeft tegelijkertijd zijn 

vervanger op. Een lid kan evenwel slechts één lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één 

stem op de Algemene Vergadering. 

De bestuurders uit de Raad van Bestuur, die geen lid zijn, worden ook uitgenodigd voor de 

Algemene Vergadering. Hun aanwezigheid is niet vereist om wettelijk te vergaderen. Ze hebben 

geen stemrecht. 

Bij ontslag, uitsluiting of overlijden van een lid wordt een nieuw lid afgevaardigd uit de 

toegetreden leden. 

Artikel 13. 

De Algemene Vergadering is bevoegd voor onder meer: 

a. het wijzigen van de statuten; 

b. het benoemen en afzetten van de bestuurders; 

c.  de beslissingen omtrent de uit te voeren taken door de Raad van Bestuur;  

d. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; 

e. het vrijwillig ontbinden van de vereniging; 

f. het aanvaarden en uitsluiten van een lid. 

 

Kortom wordt gesteld dat alle beslissingen dienen te worden genomen op de Algemene 

Vergadering, zodat enkel de uitvoering ervan berust bij de Raad van Bestuur. 



Artikel 14. 

§1. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens wanneer 

het doel of het belang van de vereniging dat vereist. Zij moet ten minste één maal per jaar, ten 

laatste op 30 juni, worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het 

afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op datum door de Raad van Bestuur te 

bepalen. 

§2. De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer één derde van de leden van de Algemene 

Vergadering daarom verzoekt, een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen. Dit 

verzoek dient te worden aangevraagd per gewone brief of e-mail bij de voorzitter van de Raad 

van Bestuur. Ieder verzoek moet tevens schriftelijk gemotiveerd worden. 

§3. De oproeping tot de Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, verstuurd worden door 

de voorzitter of diens vervanger. 

Alle leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief of e-mail, ten laatste acht dagen voor de 

Algemene Vergadering. 

§4. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt 

vastgelegd door de voorzitter van de Raad van Bestuur of diens vervanger. Elk onderwerp, dat 

tenminste acht dagen voor de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur schriftelijk 

wordt voorgedragen, wordt tevens opgenomen in de agenda. 

Artikel 15. 

§1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de 

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen na een tweede stemronde 

beslist de stem van de voorzitter of deze van diegene die hem vervangt. 

§2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de 

oproeping is vermeld en alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt 

dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig 

besluit zal kunnen nemen, bij aanwezigheid van ten minste twee derde van de leden. 

Tot wijziging van het doel (of van haar doeleinden) van de vereniging kan slechts besloten worden 

met een unanieme beslissing van alle leden. 

§3. Dezelfde regels als deze in §2, eerste alinea, omschreven, dienen te worden nageleefd bij 

ontbinding van de vereniging. 

Artikel 16. 

Van elke vergadering worden verslagen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter 

of het bestuurslid dat de vergadering heeft voorgezeten. Het verslag is voorzien van datum van 

vergadering en wordt gedurende vier jaar bewaard. 

Leden alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht, inzage van de verslagen 

te vragen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 

 



Titel IV – Inzagerecht leden en derden 

Alle leden en derden kunnen het register van de leden raadplegen, alsmede alle verslagen 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. Hiervoor dient voorafgaandelijk contact 

te worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 

Titel V - Begroting en rekeningen 

Artikel 17. 
 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.  De Raad van Bestuur 

bereidt de rekeningen en de begrotingen voor en legt ze jaarlijks ter goedkeuring voor aan de 

Algemene Vergadering. 

 

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet 

vermeldde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de Griffie van 

de Rechtbank van Koophandel of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België. 

 

 

Titel VI - Ontbinding en vereffening 

Artikel 18. 

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege kan slechts 

de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in de wet. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebreke daarvan de 

Rechtbank één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de 

vereffeningvoorwaarden. 

Artikel 19. 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een 

vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft of aan een stichting met belangeloos doel, op 

aanduiden van de Algemene Vergadering, die tot de ontbinding besluit. In de eerste plaats zullen 

deze activa, met de verdeelsleutel 50/50, uitgekeerd worden aan de respectievelijke feitelijke 

verenigingen Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel. 

Artikel 20. 

Voor alles wat in dit huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk is geregeld, is de beslissing van de 

Algemene Vergadering onontbeerlijk. 

Opgemaakt in twee exemplaren en met eenparigheid van stemmen, aanvaard op de 

stichtingsvergadering, gehouden te Wouwerstraat 29 A, 2480 Dessel op 17 april 2012. 

 

 

(handtekening van alle oprichters) 


