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ORCHIDEEËN VERENIGING VLAANDEREN VZW
Karel Lodewijck Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0414 382 614
TITEL I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam “Orchideeën Vereniging Vlaanderen”, v.z.w. afgekort “O.V.V.”
Zij bestaat uit 5 afdelingen, genaamd regio's. De regio's dragen de naam "Orchideeën Vereniging Vlaanderen"
gevolgd door de locatie van de regio dewelke zijn: O.V.V regio Antwerpen, O.V.V regio Leuven, O.V.V regio
Limburg, O.V.V regio Oost-Vlaanderen en O.V.V regio West-Vlaanderen ook Lycaste genoemd. De regio's
mogen optreden als lokale, feitelijke vereniging onder de koepel van de Orchideeën Vereniging Vlaanderen
v.z.w.
ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Karel Lodewijck Ledeganckstraat 35, ressorterend onder
het gerechtelijk arrondissement Gent. Hij kan worden overgeplaatst als gevolg van de beslissing van de
Algemene Vergadering en na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 3
Het doel van de vereniging bestaat er in verschillende activiteiten te ontplooien in functie van het propageren van
de orchideeteelt als vrijetijdsbesteding, het informeren van plantenliefhebbers omtrent de wetgeving rond
plantenbescherming, plantenimport en –export, het begeleiden en promoten van kunstmatige vermeerdering van
orchideeën en het voorlichten van de leden omtrent de bescherming en het behoud van orchideeën en hun
biotopen.
ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan ten allen tijde worden ontbonden.
TITEL II LEDEN
ARTIKEL 5
Het minimum aantal leden wordt bepaald op vijf. De leden vermelden bij de betaling van hun jaarlijkse bijdrage
de regio waar zij zich wensen in te schrijven.
De vereniging heeft twee soorten door de Raad van Bestuur erkende leden, namelijk werkende leden en
toegetreden leden.
ARTIKEL 6
De werkende leden dragen door hun bijzondere bevoegdheid of hun bedrijvigheid rechtstreeks bij tot de
verwezenlijking van het doel; zij alleen hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. De werkende leden
worden aangeduid door de regio’s en aangenomen door de Raad van Bestuur. Op elk moment kan een werkend
lid zijn ontslag nemen bij de voorzitter van zijn regio. Een werkend lid kan uitgesloten worden door de
Algemene Vergadering en met meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
ARTIKEL 7
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur en mag momenteel niet
meer bedragen dan 50 euro.
ARTIKEL 8
Een lid dat zijn bijdrage vóór 31 januari niet betaald heeft is ontslagnemend en kan geen in de statuten bepaalde
rechten meer opeisen.
ARTIKEL 9
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en
kunnen nooit een teruggave van gestorte bijdragen of een vergoeding van gedane inbreng vorderen.
TITEL III RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 10
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit een maximum van 3 afgevaardigden per
regio. De regio’s duiden elk drie werkende leden aan onder wie de regiovoorzitter. Zij worden benoemd door de
Algemene Vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij
oefenen hun bevoegdheid als college uit.
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ARTIKEL 11
Tijdens de Algemene Vergadering van ieder dienstjaar dat deelbaar is door vier en na goedkeuring van de
jaarrekeningen en begroting, leggen ze hun mandaat neer.
Binnen de regio’s kunnen zij zich evenwel terug beschikbaar stellen voor een nieuwe ambtstermijn. In dezelfde
hoger vermelde Algemene Vergadering kunnen ze opnieuw benoemd worden voor een nieuwe ambtstermijn van
vier jaar.
ARTIKEL 12
Een lid van de Raad van Bestuur dat in de loop van zijn ambtstermijn ontslag neemt of ontslagen wordt door de
Algemene Vergadering, kan vervangen worden door een ander werkend lid van deze regio voor de rest van de
ambtstermijn en dit na benoeming door de eerstvolgende Algemene Vergadering.
ARTIKEL 13
Binnen de Raad van Bestuur wordt de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Redacteur, de
Penningmeester en de Bibliothecaris gekozen.
ARTIKEL 14
De Raad van Bestuur vergadert slechts geldig bij aanwezigheid van tenminste de helft van de stemmen en
stemmen bij volmacht. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Een lid heeft één stem. Binnen de regio kan één bestuurder volmachtdrager zijn van de twee andere bestuurders.
Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 15
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen
aan een of meer leden, maar kan die ook op elk moment terugnemen. De Raad van Bestuur vaardigt alle
huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt. In rechte of ten overstaan van derden wordt de vereniging
geldig vertegenwoordigd en verbonden door de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter, de
penningmeester en de secretaris.
TITEL IV DE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 16
De Algemene Vergadering die gehouden wordt ten laatste op 30 juni van het lopende werkjaar, is samengesteld
uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur
De regio’s kiezen onder hun leden een aantal werkende leden met een maximum van één op vier, naar onder
afgerond, van hun ledenaantal op 31 januari van ieder dienstjaar dat deelbaar is door vier.
Tijdens de Algemene Vergadering, van ieder dienstjaar dat deelbaar is door vier en na de goedkeuring van de
Jaarrekeningen en de Begroting leggen zij hun mandaat neer.
Binnen hun regio kunnen zij zich evenwel terug beschikbaar stellen voor een nieuwe ambtstermijn. In diezelfde
hoger vermelde Algemene Vergadering kunnen ze opnieuw worden aangenomen voor een nieuwe ambtstermijn
van vier jaar.
De drie leden van iedere regio die zetelen in de Raad van Bestuur zijn de eerste drie werkende leden van die
regio.
Elk werkend lid beschikt over één stem. Binnen de regio kan een werkend lid slechts volmachtdrager zijn van
één ander werkend lid.
Een werkend lid dat fysisch niet aanwezig zou zijn op twee opeenvolgende Algemene Vergaderingen kan
uitgesloten worden door de Algemene Vergadering. Bij uitsluiting kan deze persoon pas één jaar later terug
voorgedragen worden als werkend lid en als lid van de Algemene Vergadering .
Een werkend lid dat in de loop van zijn ambtsperiode ontslag neemt, of door zijn regio zou geweerd worden, of
door de Algemene Vergadering zou uitgesloten worden, kan vervangen worden door een nieuw werkend lid van
deze regio voor de rest van de ambtsperiode.
ARTIKEL 17
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang
van de vereniging dit vereist.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit ten laatste op 30 juni.
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden bepaald door de wet, zijnde:
-wijzigen van de statuten
-benoemen en afzetten van bestuurders
-goedkeuren van de rekeningen en begrotingen
-uitsluiten van werkende leden
-ontbinden van de vereniging
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ARTIKEL 18
De oproeping tot de Algemene Vergadering moet ondertekend zijn door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle
werkende leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per e-mail (met leesbevestiging) , tenminste
veertien dagen vóór de vergadering.
ARTIKEL 19
De oproeping die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de
Raad van Bestuur.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door vijf percent van de werkende leden, bij middel van een
aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter, minstens twee maand vóór de datum van de volgende algemene
vergadering, moet eveneens op de agenda worden geplaatst.
ARTIKEL 20
Met uitzondering van de door de wet en de door de statuten voorziene gevallen, worden de beslissingen
genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen en stemmen bij volmacht. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter.
Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij aanwezigheid van minstens
tweederde van de stemmen en stemmen bij volmacht; daarenboven worden deze beslissingen genomen bij
tweederde meerderheid. Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt, dient een tweede vergadering
bijeengeroepen die kan beslissen met tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen of stemmen bij
volmacht, mits deze vergadering niet plaats vindt binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering.
ARTIKEL 21
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geregistreerd in een daarvoor bestemd register ter
maatschappelijke zetel. Dit register is voor alle leden en belanghebbenden ter inzage beschikbaar.
TITEL V BEGROTINGEN EN REKENINGEN
ARTIKEL 22
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur legt bij monde van de penningmeester de rekeningen en de begrotingen ter goedkeuring
voor aan de Algemene Vergadering.
TITEL VI ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 23
In geval van ontbinding benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun
bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.
ARTIKEL 24
Bij ontbinding zal het maatschappelijk bezit overgedragen worden aan een andere natuurvereniging.
TITEL VII ALGEMEEN
ARTIKEL 25
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen van toepassing, ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de wet van 02 mei 2002 en
volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wetswijzigingen tot en met mei 2014. Behoudens strijdigheid
met deze statuten, blijft ook het huishoudelijk reglement van toepassing.

GENT, 20 juni 2015
Paul Noben
Voorzitter

