Titel I - Benaming, doel en zetel
Artikel 1 : De vereniging draagt de naam Kempische Regionale vzw,
afgekort K.R.

Vzw KEMPISCHE REGIONALE

Artikel 2 : De vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Hasselt, meer
bepaald : Albertkanaalstraat 67, 3511 Kuringen.
Deze kan bij beslissing van de Algemene Vergadering overgebracht worden naar
eender welke plaats in Limburg.

STATUTEN

Artikel 3 : De vereniging heeft tot doel de paardensport te bevorderen
COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Artikel 4 : De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Op negentien oktober negentienhonderd zesenzeventig werd bij onderhandse akte
de vereniging zonder winstgevend doel opgericht door volgende personen,
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 :
Dirikx Michel, handelaar, Bevrijdingslaan 85, 3668 As, afgevaardigde van de club
‘De Kempenridders’
Gijsen Willy, handelaar, Daalstraat 97, 3601 Zutendaal, afgevaardigde van de club
‘Besdaal’
Hendrix Jean, bediende, Oude Asserweg 23 a, 3360 Opglabbeek, afgevaardigde
van de club ‘Derbyclub’
Hulsmans Alfons, handelaar, Rode Kruisstraat 22-24, 3550 Heusden,
afgevaardigde van de club ‘Lindenhof’
Nys Manu, tandarts, Martkplein 22, 3610 Diepenbeek, afgevaardigde van de club
‘Kattevenia’
Rutten Gerard, bediende, Boskantstraat 58, 3960 Beverlo-Beringen, afgevaardigde
van de club ‘Grote Brogel’
Vandenbosch Georges, handelaar, St Ritastraat 220, 3900 Lommel, afgevaardigde
van de club ‘St Martinus’
Willems Georges, accountant NCAB, Platanenlaan 3, 3580 Houthalen,
afgevaardigde van de club ‘Pegasus’

Artikel 5 : De organen van de vereniging zijn de raad van bestuur en de Algemene
Vergadering.
Titel II - Leden
Artikel 6 : Het aantal leden is niet beperkt, echter met een minimum van drie.
Artikel 7 /1 : De oorspronkelijke leden zijn de ondertekenaars
De leden van de Raad van Bestuur zijn ambtshalve lid.
Leden met stemrecht : aangesloten clubs in orde met het lidgeld en volgens de
modaliteiten beschreven in het reglement inwendige orde. Zij duiden een
afgevaardigde aan met mandaat van de club.
Leden zonder stemrecht : toetredende clubs (nog geen twee jaar aangesloten)
Leden niet in orde met hun lidgeld voor het lopende jaar ten laatste de dag voor de
A.V. van de vzw. K.R. worden als uittredend beschouwd.
Artikel 7/2 : Nieuw voorgestelde clubs, indien zij aan de eisen voldoen, kunnen
aangenomen of geweerd worden door de A.V. van de V.L.P. of van de vzw K.R.

Allen van Belgische nationaliteit en meerderjarig.
Deze personen hebben de statuten vastgelegd. Deze statuten werden aangepast
door diverse algemene vergaderingen. De diverse publicaties zijn in het Belgisch
Staatsblad verschenen.

Artikel 8 : De leden-clubs van de vereniging kunnen door de Raad van Bestuur
verplicht worden een jaarlijkse bijdrage te betalen van maximum 500 €.

ALGEMENE REFERENTIES :
Belgisch staatsblad 25 augustus 1977
Identificatienummer 731677
Ondernemingsnummer : 417400106
Wijzigingen : 2.3.78 - N.1591 // 17.1.80 – N.287 // 10.7.80 – N.7142 // 10.3.83 –
N.2152 // 24.9.86 – N.26271 // 20.01.87 – N.9521+N.9522 // 03.12.87 – N.17838 //
04.08.88 – N.11334 // 06.07.89 – N.8703 // 18.06.92 – N.9968 // 25.03.93 – N.4323
// 06.07.95 – N.11564 // 05.04.01 - N.6184 // 11.4.2002 – N.6374
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Artikel 9 : Bij toetreding tot de vereniging onderwerpt elk lid zich aan de statuten en
het reglement van inwendige orde van de vereniging. Elke inbreuk op deze
bepalingen maakt het lid van rechtswege uittredend. De Raad van Bestuur heeft
soeverein de kwalificatie; zijn beslissing is niet vatbaar voor beroep.
Artikel 10 : De ontslagnemende en uitgesloten leden, alsook hun rechthebbenden,
kunnen geen enkel recht laten gelden op het vermogen van de vereniging.
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Titel III - Algemene vergadering

Stemming

Artikel 11 : De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de
vereniging en de leden van de Raad van Bestuur. Zij wordt voorgezeten door de
voorzitter van de Raad van Bestuur en bij zijn belet door de ondervoorzitter,
secretaris, schatbewaarder, in deze volgorde.

Artikel 14 :
a) De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid der stemmen,
behalve in de door de wet en deze statuten voorziene gevallen.
Bij staking der stemmen beslist de Raad van Bestuur.

Artikel 12 : De Raad van Bestuur roept bij gewoon schrijven, te verzenden veertien
dagen voor de algemene vergadering, de algemene vergadering samen bij het
begin van elk sportjaar in de loop van de maand februari, op datum, plaats en uur
te bepalen door de raad van bestuur en in de volgende gevallen :
a) wanneer één vijfde van de leden erom vraagt
b) op vraag van drie bestuurders

b) De leden kunnen zich, mits bijzondere volmacht, bij stemming, door een ander lid
laten vervangen. Ieder lid kan maximum één lid vertegenwoordigen met volmacht.

Artikel 12/1 : De beslissingen van de A..V. worden ter kennis gebracht aan de
leden K.R. via eenvoudige briefwisseling

c) Alleen leden welke een volledig jaar bij de vereniging zijn aanvaard en in regel zijn
op administratief en sportief gebied, zoals bepaald in het reglement inwendige orde,
hebben stemrecht.
Wijziging BS 2/3/78 nr N1591 :
d) De leden van de Raad van Bestuur hebben, buiten de club om, eveneens
stemrecht op de algemene vergaderingen
e) Elke erkende club heeft op de algemene vergaderingen één stem, indien ze
minder dan twintig gelicentieerde ruiters aangesloten heeft.
Vanaf twintig gelicentieerde aangesloten ruiters hebben deze clubs recht op een
evenredig aantal stemmen meer van telkens één stem per twintig gelicentieerde
ruiters.

Bevoegdheden
Artikel 13 : De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden :
1. Wijziging aan de statuten en ontbinding van de vereniging overeenkomstig de
wet
2. Jaarlijkse begroting en goedkeuring van de rekeningen
3. Benoemen en afzetten van bestuurders

Titel IV - Raad van bestuur
Wijziging BS 10/7/80 nr N7141 :
De algemene vergadering beslist over het bestuur van de vereniging. Zij dient de
Raad van Bestuur ontlasting te verlenen of te weigeren, de jaarrekeningen te
controleren.
Verder alle punten van de dagorde. Al deze punten dragen de goedkeuring van de
algemene vergadering, mits zij de eenvoudige meerderheid van stemmen behalen.
Ieder punt van deze dagorde behoeft een afzonderlijke stemming.
Nochtans moeten twee derden van de stemmen behaald worden voor de volgende
punten :
a) Wijziging van de statuten
b) Gedwongen ontslag van een lid van de Raad van Bestuur of van de volledige
Raad van Bestuur
c) Wijziging van het reglement van inwendige orde
d) Ontbinding van de vereniging

Artikel 15 : De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die ten minste
uit drie en ten hoogste uit negen leden bestaat.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Zij worden op de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar aangeduid. De
uittredende leden zijn herkiesbaar.
Wijziging AV 26/11/76 : Eén derde der leden is in respectievelijke volgorde, ieder jaar
uittredend en herkiesbaar.
Artikel 15 b : Wijziging BS 10/3/83 nr N2152 : De kandidaturen voor de Raad van
Bestuur Kempische Regionale dienen per aangetekend schrijven, 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 de
Raad van Bestuur en kenbaar gemaakt aan de clubs)
De kandidaturen moeten door een effectieve club voorgedragen worden en
ondertekend zijn door de voorzitter en secretaris of bestuurslid van de club.
Artikel 16 : De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder aan. De overigen fungeren als gewone
bestuursleden.
Twee functies mogen door één persoon uitgeoefend worden.
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Bevoegdheid van de raad van bestuur
Artikel 17 :
a) De raad van bestuur oefent het dagelijks bestuur van de vereniging uit en heeft
de meest uitgebreide bevoegdheid
b) De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen op
één of meer van zijn leden
Wijziging BS 10/7/80 nr N7142 :
a) De Raad van Bestuur 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) De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen op
één of meer van zijn leden.
Artikel 18 :
a) De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of twee van
zijn bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Ieder lid van de Raad
van Bestuur kan punten op de dagorde brengen.
b) De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen bij aanwezigheid van de helft
van zijn leden. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 19 : 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 de
Raad van Bestuur waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.
Zij dienen hun functie te vermelden.

Titel V - Algemene bepalingen
Artikel 20 : Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde jaar.
Artikel 21 : 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, schatbewaarder, secretaris-generaal.
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