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Kempische Regionale vzw 
Ondernemingsnummer : 417400106 
Maatschappelijke zetel : Vlaams Gewest, Albertkanaalstraat 67, 3511 Kuringen 
Secretariaat : Peter Millet, Naamsesteenweg 202, 3800 Sint Truiden 
Tel : 0493 12 28 87 
E-mail     : secretariaat.kempreg@telenet.be 
Website  : http://www.kempischeregionale.com 

 

 
Titel I – Maatschappelijke benaming, zetel, doel en duur 

 
Artikel 1 : De vereniging draagt de naam Kempische Regionale vzw, afgekort K.R. 
 
Artikel 2 : De vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald : 
Albertkanaalstraat 67, 3511 Kuringen.  
Deze kan bij eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan overgebracht worden naar 
eender welke plaats in Limburg.  
De vzw heeft een officiële website : www.kempischeregionale.com 
De vzw heeft een officieel e-mailadres : secretariaat.kempreg@telenet.be 
 
Artikel 3 : De vereniging heeft tot doel de paardensport te bevorderen 
 
Artikel 4 : De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment 
ontbonden worden. 
 
Artikel 5 : De organen van de vereniging zijn het Bestuursorgaan en de Algemene 
Vergadering. 
 
 

Titel II – Intern Reglement - Communicatie 
 
Artikel 6 : Intern Reglement 
Er is een intern reglement voorzien in de vzw.  
Dit kan ten allen tijde aangepast worden door het Bestuursorgaan en is van kracht bij 
publicatie op de officiële website. 
Aanpassingen worden voorgelegd op de eerstvolgende A.V. 
 
Artikel 7 : Communicatie 
Per e-mail : hiervoor wordt gebruik gemaakt van het bij Paardensport Vlaanderen 
gekende e-mailadres van het lid. 
Indien een lid geen e-mail-adres heeft wordt er per gewone post gecommuniceert, die 
op dezelfde dag verzonden wordt als de communicatie per e-mail. 
 
 

Titel III - Leden 
 
Artikel 8 : Het aantal leden is niet beperkt, echter met een minimum van twee. 
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De oorspronkelijke leden zijn de ondertekenaars 
De leden van het Bestuursorgaan zijn ambtshalve lid. 
 
Leden met stemrecht : aangesloten leden in orde met het lidgeld K.R. via Paardensport 
Vlaanderen en volgens de modaliteiten beschreven in het Intern Reglement. Zij duiden 
een afgevaardigde aan met mandaat van het lid. 
 
Leden niet in orde met hun lidgeld voor het lopende jaar ten laatste 10 dagen voor de 
A.V. van de vzw. K.R. worden als uittredend beschouwd. 
 
Nieuwe leden, indien zij al dan niet aan de eisen voldoen, kunnen aangenomen of 
geweerd worden door de A.V. van Paardensport Vlaanderen of van de vzw K.R. 
 
 
Artikel 9 : Bijdragen van de leden 
De leden van de vereniging betalen een jaarlijkse bijdrage aan Paardensport 
Vlaanderen. Zij zijn dan automatisch ook lid van de vzw K..R. 
Het bedrag wordt bepaald door de A.V. van Paardensport Vlaanderen. 
 
Artikel 10 : Het register van de leden wordt bijgehouden door Paardensport Vlaanderen 
 
Artikel 11 : Rechten en plichten van de leden : Bij toetreding tot de vereniging 
onderwerpt elk lid zich aan de statuten en het Intern Reglement van de vereniging. 
Elke inbreuk op deze bepalingen maakt het lid van rechtswege uittredend. 
Het Bestuursorgaan heeft soeverein de kwalificatie; zijn beslissing is niet vatbaar voor 
beroep. 
 
Artikel 12 : De ontslagnemende en uitgesloten leden, alsook hun rechthebbenden, 
kunnen geen enkel recht laten gelden op het vermogen van de vereniging. 

 
 

Titel IV - Algemene vergadering 
 
Artikel 13 : Samenstelling van de A.V. :  
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging en de leden 
van het Bestuursorgaan. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
Bestuursorgaan en bij diens belet door de oudste van de aanwezige bestuurders. 
 
 

Bevoegdheden 
 
Artikel 14 : De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden :  
- Wijziging aan de statuten  
- Benoemen en afzetten van bestuurders 
- Kwijting aan de bestuurders 
- Goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting 
- Ontbinding van de vereniging overeenkomstig de wet 
- Uitsluiting van een lid 
- alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen 
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Artikel 15 : De Bijeenroeping van de algemene vergadering 
- Het Bestuursorgaan roept de gewone AV tweemaal per jaar samen, éénmaal uiterlijk 
binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar en éénmaal op het einde van 
het jaar (in de loop van de maand december). Tijdens deze tweede AV worden de 
kalenders en nieuwe voorstellen aan de reglementen goedgekeurd. 
- Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste één 
vijfde van de leden erom vraagt. Dit gebeurt dan binnen eenentwintig dagen na het 
verzoek tot bijeenroeping en de AV wordt dan gehouden uiterlijk op de veertigste dag 
na dit verzoek. 
 
Procedure bijeenroepen :  
De oproeping gebeurd via e-mail ofwel per post. 
Alle leden en het Bestuursorgaan worden minimum vijftien dagen voor de algemene 
vergadering bij het begin van elk sportjaar opgeroepen en die doorgaat in de loop van 
de maand februari, op datum, plaats en uur te bepalen door het Bestuursorgaan. 
Dezelfde procedure voor de vergadering in december. 
Alle punten van de dagorde worden bij de oproeping gevoegd. De voorstellen van de 
leden moeten uiterlijk binnen zijn op de datum vastgelegd door het Bestuursorgaan en 
eveneens vermeld in de oproeping. 
Er kan niet meer afgeweken worden van de agenda van de AV, tenzij alle leden die 
aanwezig zijn er mee instemmen. 
 
Artikel 16 : Deelneming aan de Algemene Vergadering 
Alle leden van het Bestuursorgaan en alle leden van de vzw in orde met hun lidgeld 
van het lopende jaar mogen deelnemen aan de A.V. 
 
Artikel 17 : Aanwezigheidsquorum 
De AV kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Bij een Wijziging van de statuten, wijziging van het doel, de uitsluiting van een lid, de 
ontbinding van de vzw en alle gevallen in de wet bepaald kan de AV alleen op geldige 
wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste 2/3 van de leden op de AV 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Indien er op de eerste AV minder dan twee derde aanwezigheden zijn, dan is een 
tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op 
geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede 
vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering 
gehouden worden. 
 
Meerderheden en stemming :  
a) Alleen leden welke bij de vereniging zijn aanvaard en in regel zijn op administratief 
en sportief gebied, zoals bepaald in het Intern Reglement, hebben stemrecht 
b) De leden kunnen zich, mits bijzondere volmacht, bij stemming, door een ander lid 
laten vervangen. Ieder lid kan maximum drie leden vertegenwoordigen met volmacht. 
Een volmacht geeft slechts recht op één stem, ongeacht het voorziene aantal stemmen 
van het volmachtgevende lid. 
c) De leden van het Bestuursorgaan hebben, buiten het lid om, eveneens stemrecht op 
de algemene vergaderingen 
d) Al de punten van de agenda dragen de goedkeuring van de algemene vergadering, 
mits zij de eenvoudige meerderheid van stemmen behalen. 
Ieder punt van deze dagorde behoeft een afzonderlijke stemming. 
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Stemming 
 
zie ook Intern Reglement Artikel 7 
a) Elke lid dat in het afgelopen jaar een officiële spring- en/of dressuurwedstrijd op de 
kalender van de K.R. organiseert, heeft op de algemene vergaderingen één stem. 
Uitbreiding van stemmen zijn vervat in het Intern Reglement Artikel 7 
Bijzondere stemrecht afzonderlijk voor Jumping en Dressuur : zie Intern Reglement 
artikel 7 
b) De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid der stemmen, behalve 
in de door de wet en deze statuten voorziene gevallen.  
c) Bij staking der stemmen beslist de voorzitter van het Bestuursorgaan. 
d) De stemming wordt in principe gehouden worden met geheime stemming of door 
handopsteking, afroeping indien het gewone reglementswijzigingen omvat. 
 
Artikel 18 Notulen 
De beslissingen van de A..V. worden opgenomen in de notulen en ter kennis gebracht 
aan de leden via eenvoudige briefwisseling/mailing. 
 
 
 
 

Titel IV - Bestuursorgaan 
 
Artikel 19 : De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, dat ten minste uit 
drie en ten hoogste uit negen leden bestaat. (maximum is niet verplicht) 
 
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.  
 
Zij worden op de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar aangeduid. De 
uittredende leden zijn automatisch herkiesbaar. 
 
Eén derde der leden is in respectievelijke volgorde ieder jaar uittredend en 
herkiesbaar. (wordt jaarlijks aangepast in het Intern Reglement), 
 
De externe kandidaturen voor het Bestuursorgaan Kempische Regionale dienen 
schriftelijk/mail (bevestiging van ontvangst door het secretariaat KR is vereist) en 
minstens veertien dagen voor de algemene statutaire vergadering op het secretariaat 
Kempische Regionale toe te komen.(Meer bepaald ten laatste op de datum bepaald 
door het Bestuursorgaan en in de uitnodiging voor de A.V. kenbaar gemaakt aan de 
leden) 
De kandidaturen moeten door een effectief lid voorgedragen worden en ondertekend 
zijn door de voorzitter en secretaris of bestuurslid van het lid. 
 
De A.V. benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. 
 
Het Bestuursorgaan duidt onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
schatbewaarder aan.  
De overige bestuurders fungeren als gewone bestuursleden. 
Twee functies mogen door één persoon uitgeoefend worden. 
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Coöptatie 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van diens mandaat, 
hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te 
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de 
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde 
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er 
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de 
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit 
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot 
op dat ogenblik. 
 
 
Artikel 20 : Bevoegdheid van het Bestuursorgaan 
 
a) Het Bestuursorgaan neemt het dagelijks bestuur van zijn vereniging waar. Hij mag 
beslissingen nemen voor wijzigingen van het wedstrijdreglement, die zullen gelden 
voor het lopend jaar. Nochtans zal de algemene vergadering deze wijzigingen moeten 
bekrachtigen, opdat voor de volgende jaren deze beslissingen geldig zijn. 
 
b) Het Bestuursorgaan kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen op één 
of meer van zijn leden 
 
Artikel 21 : Bijeenroeping 
a) Het Bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of twee van zijn 
bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Ieder lid van het Bestuursorgaan 
kan punten op de dagorde brengen. 
 
b) Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van de helft van 
zijn leden. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. 
Bij hoogdringendheid kan de voorzitter of de secretaris per mail geldig beslissen. 
 
c) Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij diens afwezigheid 
door de secretaris en vervolgens door de oudste van de aanwezige bestuurders 
 
d) Een bestuurder met belangenconflicten mag niet deelnemen aan de 
beraadslagingen over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat 
verband. 
 
e) De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen en 
worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die er om verzoeken. 
 
Artikel 21 : Alle taken in uitvoering van dit artikel, die de vereniging binden, andere dan 
die van gewone en dagelijks bestuur, dienen getekend door twee leden van het 
Bestuursorgaan waaronder de voorzitter of de secretaris.  
Zij dienen hun functie te vermelden. 
 
 

Titel V - Algemene bepalingen 
 
Artikel 22 : Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december 
van hetzelfde jaar. 
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Artikel 23 : In geval van ontbinding van de vereniging zal het gebeurlijk actief aan een 
vereniging met doel van liefdadigheid uit de streek overgemaakt worden. De algemene 
vergadering beslist dienaangaande op haar laatste zitting alvorens tot ontbinding te 
kunnen overgaan. 
 
=============================================================== 
 

Gevolmachtigden voor de rekeningen 
 
Voorzitter, penningmeester, secretaris. 


