
STATUTEN	  
	  

	  
TITEL	  1	  
ALGEMEENHEDEN	  
	  
Artikel	  1	  –	  Naam	  
	  

1. De	  vereniging	  draagt	  de	  naam	  “Time	  To	  Help-‐Yardım	  Zamanı	  “.	  
	  
	  
Artikel	  2	  –	  Zetel	  
	  

1. De	  zetel	  van	  de	  vereniging	  is	  gevestigd	  te	  Rue	  Royale	  Sainte	  Marie	  49,	  1030	  Schaerbeek-‐Brussel.	  Zij	  
ressorteert	  onder	  het	  gerechtelijk	  arrondissement	  Brussel.	  

	  
	  
Artikel	  3	  -‐	  Duur	  	  
	  

1. De	  vereniging	  is	  opgericht	  voor	  onbepaalde	  duur	  en	  kan	  te	  allen	  tijde	  ontbonden	  worden.	   	  
	  
	   	  
Artikel	  4	  –	  Doel	  

	  
1. De	  vereniging	  heeft	  geen	  enkel	  winstoogmerk	  en	  stelt	  zich	  tot	  doel	  :	  

• Het	  helpen	  van	  mensen	  die	  	  hulpbehoevend	  en	  sociaal	  benadeeld	  zijn,	  de	  slachtoffers	  van	  
natuurrampen,	  oorlogen	  en	  van	  alle	  andere	  feiten	  die	  dringende	  hulp	  behoeven,	  zonder	  
onderscheid	  van	  geografische	  oorsprong,	  taal,	  religie,	  geloof,	  ras,	  geslacht	  of	  sociale	  afkomst;	  	  

• Het	  inzamelen	  en	  verdelen	  van	  alle	  soorten	  fondsen,	  in	  natura	  of	  contant	  geld	  teneinde	  haar	  
maatschappelijk	  doel	  te	  kunnen	  nastreven.	  	  	  

2. De	  vereniging	  streeft	  dit	  doel	  na	  op	  alle	  mogelijke	  manieren,	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  haar	  leden.	  
Deze	  kan	  alle	  handelingen	  verrichten	  die	  rechtstreeks	  of	  onrechtstreeks,	  volledig	  of	  gedeeltelijk	  
aansluiten	  bij	  haar	  doel	  of	  die	  de	  ontwikkeling	  ervan	  kunnen	  teweegbrengen	  of	  die	  de	  uitvoering	  ervan	  
kunnen	  bestendigen.	  Niettemin	  geeft	  de	  volgende	  lijst	  een	  overzicht	  van	  de	  activiteiten	  aansluitend	  bij	  
haar	  doel:	  	  

• Het	  bouwen	  of	  renoveren	  van	  hospitalen,	  scholen,	  beroeps-‐	  en	  schoolinstellingen,	  	  
• Het	  promoten	  van	  de	  openbare	  gezondheidsdiensten,	  de	  financiële	  deelname	  aan	  de	  

beheerkosten	  ervan,	  Het	  verstrekken	  van	  geneesmiddelen	  en	  van	  alle	  farmaceutische	  
producten/instrumenten,	  	  

• Het	  verdelen	  van	  voedingsmiddelen,	  	  
• Het	  opzetten	  van	  hulpprojecten	  betreffende	  de	  productie	  van	  voedingsmiddelen,	  	  
• Het	  bouwen	  van	  verwerkingsinstallaties,	  	  
• Het	  bouwen	  en	  onderhouden	  van	  weeshuizen	  en	  kinderhomes,	  	  
• Het	  zorgen	  voor	  het	  toezicht	  en	  de	  opvoeding	  van	  weeskinderen	  	  
• Het	  toekennen	  van	  studiebeurzen	  en	  andere	  middelen	  ten	  voordele	  van	  de	  studenten.	  	  	  

	  
3. Deze	  lijst	  is	  geenszins	  volledig	  en	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  de	  vereniging	  is	  gerechtigd	  om	  deze	  aan	  te	  

vullen	  met	  andere	  activiteiten	  waarvan	  zij	  het	  nut	  erkent.	  	  	  
De	  vereniging	  organiseert	  alle	  soorten	  seminaries,	  vergaderingen,	  kermissen	  en	  andere	  sociale	  en	  
culturele	  activiteiten	  om	  haar	  maatschappelijk	  doel	  na	  te	  streven.	  
De	  vereniging	  kan	  alleen	  handelen	  of	  kan	  beslissen	  om	  samen	  te	  werken	  met	  andere	  humanitaire	  
organisaties	  van	  Belgisch	  of	  buitenlands	  recht	  teneinde	  haar	  hulpprojecten	  op	  te	  zetten.	  Ze	  kan	  ook	  
beslissen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  projecten	  van	  deze	  organisaties.	  



4. De	  Raad	  van	  Bestuur	  is	  bevoegd	  om	  de	  aard	  en	  de	  omvang	  van	  het	  doel	  van	  de	  vereniging	  te	  
interpreteren.	  	  	  

	  
	  
TITEL	  2	  
Leden	  
	  
Artikel	  5	  –	  Toetreding	  
	  

1. De	  vereniging	  omvat	  twee	  types	  van	  leden	  :	  de	  werkende	  leden	  en	  de	  toegetreden	  leden.	  
Ieder	  natuurlijk	  persoon	  die	  een	  jaarlijkse	  lidmaatschapsbijdrage	  aan	  de	  vereniging	  betaalt	  en	  niet	  
verzoekt	  om	  erkend	  lid	  te	  worden,	  wordt	  beschouwd	  als	  toegetreden	  lid	  van	  de	  vereniging.	  	  

	  
2. De	  kandidaat	  Werkende	  Leden	  richten	  hun	  kandidaatstelling,	  met	  motivatie,	  aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  

Raad	  van	  Bestuur	  middels	  gewone	  brief	  of	  e-‐mail.	  	  
	  

3. De	  toetredingen	  van	  nieuwe	  leden	  en	  de	  toekenningen	  van	  de	  titel	  van	  werkend	  lid	  worden	  op	  een	  
soevereine	  manier	  beslist	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  
Het	  aantal	  leden	  van	  de	  vereniging	  is	  niet	  beperkt.	  Het	  minimum	  aantal	  werkende	  leden	  bedraagt	  drie.	  	  

	  
	  

Artikel	  6	  –	  Ontslag	  

1. Vrijwillig	  ontslag.	  Zowel	  werkende	  als	  toegetreden	  leden	  kunnen	  zich	  op	  elk	  ogenblik	  uit	  de	  VZW	  
terugtrekken	  door	  een	  formeel	  schrijven	  te	  richten	  aan	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  Het	  ontslag	  zal	  één	  maand	  
na	  dit	  schrijven	  ingaan.	  De	  Raad	  van	  Bestuur	  brengt	  de	  Algemene	  Vergadering	  op	  de	  hoogte	  bij	  de	  
eerstvolgende	  vergadering.	  
	  

2. De	  Raad	  van	  Bestuur	  kan	  het	  lidmaatschap	  van	  werkende	  leden	  waarvan	  hij	  meent	  dat	  het	  moet	  
beëindigd	  worden,	  bij	  een	  2/3°	  meerderheidsbeslissing,	  opschorten	  tot	  aan	  de	  eerstvolgende	  Algemene	  
Vergadering	  die	  beslist	  over	  de	  al	  dan	  niet	  beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  van	  het	  betrokken	  werkelijk	  
lid.	  Om	  zulke	  beslissing	  te	  kunnen	  nemen,	  dienen	  4/5°	  van	  de	  bestuurders	  aanwezig	  te	  zijn	  op	  de	  
vergadering	  die	  de	  beslissing	  neemt.	  Alvorens	  tot	  de	  opschorting	  van	  het	  lidmaatschap	  over	  te	  gaan	  dient	  
de	  Raad	  van	  Bestuur	  het	  werkend	  lid	  uit	  te	  nodigen	  om	  gehoord	  te	  worden.	  Zolang	  het	  lidmaatschap	  van	  
een	  werkend	  lid	  opgeschort	  is,	  kan	  het	  geen	  functies	  meer	  uitoefenen	  binnen	  de	  VZW.	  

	  
3. Het	  niet	  respecteren	  van	  onderhavige	  statuten.	  Wegens	  inbreuk	  op	  de	  statuten	  of	  indien	  het	  de	  goede	  

naam	  van	  Time	  To	  Help-‐Yardım	  Zamanı	  heeft	  aangetast,	  kan	  het	  lidmaatschap	  van	  een	  werkend	  lid,	  op	  
voorstel	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  of	  op	  verzoek	  van	  minstens	  2/3°	  van	  alle	  werkende	  leden,	  worden	  
beëindigd	  door	  een	  bijzonder	  besluit	  van	  de	  Algemene	  Vergadering,	  waarop	  minstens	  2/3°	  van	  alle	  
werkende	  leden	  aanwezig	  of	  vertegenwoordigd	  zijn	  en	  waarbij	  de	  beslissing	  genomen	  wordt	  met	  een	  
2/3°	  meerderheid	  van	  de	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  werkende	  leden.	  

	  
4. Toegetreden	  leden	  die	  handelen	  in	  strijd	  met	  de	  doelstellingen	  en	  filosofie	  van	  de	  VZW	  kunnen	  door	  een	  

eenzijdige	  beslissing	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  uitgesloten	  worden	  van	  het	  lidmaatschap.	  
	  

5. Het	  lidmaatschap	  eindigt	  van	  rechtswege	  ingeval	  het	  werkende	  of	  toegetreden	  lid	  overlijdt,	  failliet,	  
onbekwaam	  of	  in	  staat	  van	  verlengde	  minderjarigheid	  wordt	  verklaard,	  of	  onder	  voorlopig	  bewind	  wordt	  
gesteld.	  

	  
6. De	  ontslagnemende,	  opgeschorte	  of	  uitgesloten	  leden,	  alsook	  de	  erfgenamen	  of	  rechthebbenden	  van	  de	  

overleden	  leden,	  hebben	  geen	  enkel	  recht	  op	  het	  sociaal	  fonds.	  Ze	  kunnen	  geen	  opheffing,	  noch	  
neerlegging	  van	  de	  rekeningen,	  noch	  verzegeling,	  noch	  inventaris	  aanvragen	  of	  vereisen.	  	  	  	  

	  
	  
	  



Artikel	  7	  –	  Bijdragen	  	  
	  

1. De	  werkende	  leden	  betalen	  een	  maximale	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  150	  Euro.	  De	  bijdragen	  van	  de	  werkende	  
leden	  en	  van	  de	  toegetreden	  leden	  worden	  vastgesteld	  door	  de.	  Raad	  van	  Bestuur.	  Het	  verenigingsjaar	  
begint	  op	  1	  januari	  van	  ieder	  kalenderjaar	   	  
	   	  
	   	  

Artikel	  8	  –	  Ledenregister	  
	  

1. De	  Raad	  van	  Bestuur	  houdt	  op	  de	  zetel	  van	  de	  vereniging	  een	  ledenregister,	  opgesteld	  volgens	  de	  
voorschriften	  van	  art.	  10	  van	  de	  gecoördineerde	  wet	  van	  27	  juni	  1921	  zoals	  gewijzigd	  door	  de	  wet	  van	  2	  
mei	  2002	  en	  haar	  latere	  wijzigingen	  met	  betrekking	  op	  de	  verenigingen	  zonder	  winstoogmerk.	  	  	  
	   	   	   	  

	  
TITEL	  3	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Algemene	  vergadering	  

Artikel	  9	  –	  Leden	  
	  

1. De	  Algemene	  Vergadering	  bestaat	  uit	  zowel	  werkende	  als	  toegetreden	  leden	  van	  de	  vereniging.	  	  	  
Alleen	  de	  werkende	  leden	  hebben	  stemrecht.	  Er	  kunnen	  zowel	  buitengewone	  als	  gewone	  Algemene	  
Vergaderingen	  worden	  gehouden.	  Haar	  beslissingen	  zijn	  bindend	  voor	  iedereen.	  

	  
	  
Artikel	  10	  –	  Bevoegdheden	  
	  

1. De	  Algemene	  vergadering	  beschikt	  over	  alle	  machten	  die	  uitdrukkelijk	  worden	  toegekend	  door	  de	  wet	  of	  
door	  de	  voorhanden	  statuten.	  	  	  

	  
Behoren	  onder	  andere	  tot	  haar	  bevoegdheid	  :	  

• De	  wijzigingen	  van	  de	  maatschappelijke	  statuten,	  
• De	  benoeming	  en	  de	  afzetting	  van	  de	  bestuurders,	  
• De	  benoeming	  en	  afzetting	  van	  de	  commissarissen	  en	  het	  bepalen	  van	  hun	  bezoldiging,	  alsook	  

voor	  alle	  gevallen	  waarin	  de	  statuten	  het	  vereisen.	  
• De	  goedkeuring	  van	  de	  begroting	  en	  de	  rekeningen,	  alsook	  het	  toekennen	  van	  de	  kwijting	  aan	  de	  

bestuurders	  en	  desgevallend	  aan	  de	  commissarissen,	  
• De	  vrijwillige	  ontbinding	  van	  de	  vereniging,	  
• De	  uitsluitingen	  van	  de	  leden,	  
• De	  omzetting	  van	  de	  vereniging	  in	  een	  vennootschap	  met	  sociaal	  oogmerk,	  

	  
	  
Artikel	  11	  –	  Bijeenroeping	  
	  

1. Algemene	  vergaderingen	  worden	  minstens	  een	  keer	  per	  jaar	  gehouden.	  	  
2. De	  algemene	  vergaderingen	  worden	  ten	  minste	  vijftien	  dagen	  op	  voorhand	  bij	  gewone	  brief,	  telefax	  of	  e-‐

mail	  bijeengeroepen	  door	  Raad	  van	  Bestuur.	  In	  de	  bijeenroeping	  zijn	  de	  agenda,	  de	  plaats	  en	  het	  tijdstip	  
van	  de	  vergadering	  vermeld.	  

3. De	  buitengewone	  Algemene	  Vergadering	  kan	  worden	  bijeengeroepen	  door	  Raad	  van	  Bestuur	  in	  de	  
gevallen	  bepaald	  bij	  wet	  of	  door	  minimum	  vier	  bestuurders	  alsook	  op	  verzoek	  van	  minimum	  1/5°	  van	  alle	  
werkende	  leden.	  Elk	  voorstel	  ondertekend	  door	  één	  twintigste	  van	  de	  werkende	  leden	  wordt	  op	  de	  
agenda	  vermeld.	  De	  vergadering	  moet	  plaatshebben	  binnen	  dertig	  dagen	  na	  het	  indienen	  van	  het	  
verzoek.	  

	  
	  
	  
	  



Artikel	  12	  –	  Beslissingsmodaliteit	  
	  

1. De	  Algemene	  Vergadering	  wordt	  voorgezeten	  door	  de	  Voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  of,	  bij	  diens	  
afwezigheid,	  door	  de	  oudste	  van	  de	  aanwezige	  Vice-‐voorzitters.	  

	  
2. De	  werkende	  leden	  kunnen	  volmacht	  geven	  aan	  een	  ander	  werkend	  lid	  dat	  daartoe	  een	  speciale	  volmacht	  

moet	  krijgen	  en	  dat	  maar	  één	  ander	  lid	  mag	  vertegenwoordigen.	  	  
Alle	  werkende	  leden	  beschikken	  over	  een	  gelijk	  stemrecht,	  elk	  beschikkend	  over	  een	  stem.	  	  	  

	  
3. De	  beslissingen	  worden	  genomen	  bij	  gewone	  meerderheid	  van	  de	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  

stemmen,	  behalve	  in	  de	  gevallen	  waarvoor	  in	  de	  wet	  of	  in	  deze	  statuten	  een	  andere	  beslissingswijze	  is	  
voorzien.	  Blanco	  stemmen	  en	  nietige	  stemmen	  zijn	  ongeldig	  en	  worden	  bijgevolg	  niet	  meegeteld	  in	  de	  
beoordeling.	  Bij	  staking	  van	  stemmen	  en/of	  bij	  een	  gelijk	  aantal	  stemmen,	  is	  de	  stem	  van	  de	  Voorzitter	  of	  
van	  diegene	  die	  de	  vergadering	  voorzit,	  doorslaggevend.	  	  

	  
4. De	  Algemene	  Vergadering	  kan	  geldig	  beraadslagen	  als	  minstens	  de	  helft	  van	  de	  werkende	  leden	  aanwezig	  

of	  vertegenwoordigd	  is.	  Zo	  niet	  kan	  een	  tweede	  Algemene	  Vergadering	  bijeengeroepen	  worden;	  deze	  kan	  
beraadslagen	  over	  de	  punten	  op	  de	  agenda,	  ongeacht	  het	  aantal	  aanwezige	  werkende	  leden.	  

	  
5. De	  beslissingen	  van	  de	  algemene	  vergadering	  worden	  te	  boek	  gesteld	  in	  een	  register	  van	  processen-‐

verbaal	  getekend	  door	  de	  voorzitter	  en	  een	  bestuurder.	  Deze	  register	  wordt	  bewaard	  op	  de	  
maatschappelijke	  zetel	  waar	  alle	  leden	  en	  belanghebbende	  derden	  hun	  inzagerecht	  kunnen	  uitoefenen	  in	  
overeenstemming	  met	  de	  in	  artikel	  9	  van	  het	  KB	  van	  27	  juni	  2003	  vastgelegde	  modaliteiten.	  

	  
	  
Artikel	  13	  –	  Statutenwijzigingen	  
	  

1. De	  algemene	  vergadering	  kan	  over	  de	  wijzigingen	  in	  de	  statuten	  en	  over	  de	  ontbinding	  van	  de	  vereniging	  
alleen	  dan	  geldig	  beraadslagen	  wanneer	  het	  voorwerp	  daarvan	  bijzonder	  is	  vermeld	  in	  de	  oproepingsbrief	  
en	  wanneer	  2/3	  meerderheid	  van	  de	  stemgerechtigde	  leden	  op	  de	  vergadering	  aanwezig	  of	  
vertegenwoordigd	  is.	  Tot	  een	  wijziging	  van	  de	  statuten	  kan	  bovendien	  slechts	  worden	  besloten	  met	  2/3	  	  
meerderheid	  van	  stemmen	  der	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  werkende	  leden.	  

	  	  
2. Is	  de	  meerderheid	  van	  de	  werkende	  leden	  op	  de	  eerste	  vergadering	  niet	  aanwezig	  of	  niet	  

vertegenwoordigd,	  dan	  kan	  een	  tweede	  vergadering	  bijeengeroepen	  worden.	  Deze	  tweede	  vergadering	  
kan	  beraadslagen,	  besluiten	  en	  de	  wijzigingen	  aannemen	  wanneer	  2/3	  meerderheid	  van	  de	  
stemgerechtigde	  leden	  op	  de	  vergadering	  aanwezig	  of	  vertegenwoordigd	  is,	  en	  met	  2/3	  	  meerderheid	  van	  
stemmen	  der	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  werkende	  leden.	  De	  tweede	  vergadering	  mag	  na	  21	  
kalenderdagen	  volgend	  op	  de	  eerste	  vergadering	  gehouden	  worden.	  

	  
3. Alle	  aanpassingen	  van	  de	  statuten	  worden	  onmiddellijk	  neergelegd	  ter	  griffie	  en	  worden	  gepubliceerd	  

onder	  de	  vorm	  van	  uittreksels	  als	  bijlagen	  van	  het	  Belgisch	  Staatsblad,	  zoals	  blijkt	  uit	  artikel	  26novies.	  Dit	  
geldt	  ook	  voor	  alle	  aktes	  met	  betrekking	  tot	  de	  benoeming	  of	  de	  beëindiging	  van	  het	  mandaat	  van	  de	  
bestuurders	  en,	  desgevallend,	  de	  commissarissen.	  

	  
	  
TITEL	  4	  
Raad	  van	  Bestuur	  
	  
Artikel	  14	  –	  Bevoegdheden	  
	  

1. De	  vereniging	  wordt	  bestuurd	  door	  een	  Raad	  van	  Bestuur,	  die	  de	  zaken	  van	  de	  vereniging	  leidt,	  deze	  
vertegenwoordigt	  in	  en	  buiten	  rechte	  en	  de	  interne	  werking	  regelt.	  Ze	  zal	  op	  alle	  bijeenkomsten	  
eenstemmigheid	  nastreven	  en	  wanneer	  dit	  onmogelijk	  blijkt	  tot	  stemming	  overgaan.	  In	  dat	  geval	  volstaat	  
een	  gewone	  meerderheid.	  

	  



2. De	  Raad	  van	  Bestuur	  heeft	  de	  meest	  uitgebreide	  bevoegdheden	  om	  alle	  rechtshandelingen	  te	  stellen	  en	  
alle	  daden	  te	  verrichten	  die	  deze	  nuttig	  acht	  voor	  de	  verwezenlijking	  van	  het	  doel	  van	  de	  vereniging,	  met	  
uitzondering	  van	  de	  handelingen	  die	  voorbehouden	  zijn	  aan	  de	  Algemene	  Vergadering	  of	  die	  strijdig	  zijn	  
met	  de	  wet.	  De	  Raad	  van	  Bestuur	  kan	  slechts	  geldig	  beslissen	  indien	  de	  meerderheid	  van	  de	  
bestuursleden	  aanwezig	  is.	  

	  
3. De	  bestuurders	  kunnen	  te	  allen	  tijde	  ontslagen	  worden	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  die	  daarover	  

beslist	  bij	  gewone	  meerderheid	  van	  stemmen	  van	  de	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  werkende	  leden.	  
Ieder	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  kan	  zelf	  ontslag	  nemen	  door	  schriftelijke	  kennisgeving	  aan	  de	  voorzitter	  
van	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  Een	  bestuurder	  is	  verplicht	  na	  zijn	  ontslag	  zijn	  opdracht	  verder	  te	  vervullen	  
totdat	  redelijkerwijze	  in	  zijn	  vervanging	  kan	  worden	  voorzien.	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
Artikel	  15	  –	  Vertegenwoordiging	  

1. De	  raad	  van	  bestuur	  vertegenwoordigt	  als	  college	  de	  vzw	  in	  alle	  handelingen	  in	  en	  buiten	  rechte.	  Hij	  
vertegenwoordigt	  de	  vereniging	  door	  de	  meerderheid	  van	  zijn	  leden.	  

2. Onverminderd	  de	  algemene	  vertegenwoordigingsbevoegdheid	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  als	  college,	  wordt	  
de	  vzw	  in	  en	  buiten	  rechte	  eveneens	  geldig	  vertegenwoordigd	  door	  twee	  bestuurders	  die	  gezamenlijk	  
handelen.	  

3. De	  raad	  van	  bestuur	  of	  de	  bestuurders	  die	  de	  vzw	  vertegenwoordigen	  kunnen	  gevolmachtigden	  van	  de	  
vzw	  aanstellen.	  Alleen	  bijzondere	  en	  beperkte	  volmachten	  voor	  bepaalde	  of	  een	  reeks	  van	  bepaalde	  
rechtshandelingen	  zijn	  geoorloofd.	  De	  gevolmachtigden	  verbinden	  de	  vzw	  binnen	  de	  perken	  van	  de	  hun	  
verleende	  volmacht	  waarvan	  de	  grenzen	  wel	  tegenwerpelijk	  zijn	  aan	  derden	  overeenkomstig	  wat	  geldt	  
inzake	  lastgeving.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

Artikel	  16	  –	  Dagelijks	  bestuur	  

1. Het	  dagelijks	  bestuur	  van	  de	  VZW	  op	  intern	  vlak	  alsook	  de	  externe	  vertegenwoordiging	  wat	  betreft	  dat	  
dagelijks	  bestuur	  kan	  door	  Raad	  van	  Bestuur	  worden	  opgedragen	  aan	  één	  of	  meer	  van	  haar	  leden.	  	  

2. Indien	  van	  deze	  mogelijkheid	  gebruik	  wordt	  gemaakt,	  beslist	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  of	  deze	  personen	  alleen	  
of	  gezamenlijk	  of	  als	  college	  kunnen	  handelen	  en	  dit	  zowel	  wat	  het	  intern	  dagelijks	  bestuur	  als	  de	  externe	  
vertegenwoordiging	  voor	  dat	  bestuur	  betreft.	  

3. De	  benoeming	  van	  de	  personen	  belast	  met	  het	  dagelijks	  bestuur	  alsook	  hun	  ambtsbeëindiging	  wordt	  
openbaar	  gemaakt	  door	  opname	  van	  de	  akten	  tot	  benoeming	  en	  ambtsbeëindiging	  in	  het	  
verenigingsdossier	  dat	  ter	  griffie	  van	  de	  Rechtbank	  van	  Koophandel	  wordt	  bijgehouden,	  en	  van	  een	  
uittreksel	  uit	  voormelde	  akten,	  bestemd	  om	  in	  de	  Bijlagen	  tot	  het	  Belgisch	  Staatsblad	  te	  worden	  bekend	  
gemaakt.	  Uit	  voormelde	  stukken	  moet	  in	  ieder	  geval	  blijken	  of	  de	  personen	  die	  de	  VZW	  
vertegenwoordigen,	  de	  VZW	  ieder	  afzonderlijk,	  gezamenlijk,	  dan	  wel	  als	  college	  verbinden.	  	  

	  
Artikel	  17	  –	  Bestuursleden	  
	  

1. Raad	  van	  Bestuur	  is	  samengesteld	  uit	  ten	  minste	  drie	  werkende	  leden.	  Het	  aantal	  bestuurders	  is	  in	  elk	  
geval	  altijd	  lager	  dan	  het	  aantal	  werkende	  leden.	  

	  
	  
Artikel	  18	  –	  Benoeming	  van	  Bestuursleden	  
	  

1. Enkel	  de	  werkende	  leden	  die	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  met	  gewone	  meerderheid	  van	  stemmen	  
worden	  verkozen	  kunnen	  worden	  aangeduid	  als	  bestuursleden.	  	  
	  



2. De	  bestuursleden	  oefenen	  hun	  mandaat	  kosteloos	  uit,	  doch	  de	  kosten	  die	  worden	  gemaakt	  in	  de	  
uitoefening	  van	  het	  mandaat	  kunnen/mogen	  worden	  terugbetaald.	  

	  
	  
Artikel	  19	  –	  Functies	  van	  de	  Bestuursleden	  
	  

1. De	  Algemene	  Vergadering	  duidt	  tussen	  zijn	  bestuurders	  een	  voorzitter,	  eventueel	  een	  of	  twee	  	  
vicevoorzitters,	  een	  penningmeester	  en	  een	  secretaris	  aan.	  Wanneer	  de	  voorzitter	  is	  weerhouden,	  
worden	  zijn	  functies	  bekleed	  door	  de	  vicevoorzitter	  of	  de	  oudste	  van	  de	  aanwezige	  bestuurders.	  	  
	  

2. De	  Algemene	  Vergadering	  beschikt	  over	  de	  bevoegdheid	  om,	  naast	  deze	  bestuursfuncties,	  ook	  
aanvullende	  bestuursfuncties	  in	  het	  leven	  te	  roepen.	  	  

	  
	  

Artikel	  20	  –	  Ontslag	  van	  Bestuursleden	  
	  

1. Bestuursleden	  worden	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  verkozen	  voor	  een	  termijn	  van	  drie	  jaar.	  
Uittredende	  bestuursleden	  zijn	  onbeperkt	  her	  verkiesbaar.	  Hun	  mandaat	  kan,	  naast	  het	  verstrijken	  ervan,	  
ook	  vervroegd	  een	  einde	  nemen	  door:	  Vrijwillig	  ontslag.	  	  
	  

2. Een	  bestuurder	  die	  vrijwillig	  ontslag	  neemt,	  moet	  dit	  schriftelijk	  bekendmaken	  aan	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  
Dit	  ontslag	  gaat	  onmiddellijk	  in	  tenzij	  door	  dit	  ontslag	  het	  minimum	  aantal	  bestuursleden	  onder	  het	  
statutaire	  minimum	  is	  gedaald.	  In	  dit	  geval	  moet	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  binnen	  de	  maand	  de	  Algemene	  
Vergadering	  bijeenroepen,	  welke	  in	  de	  vervanging	  van	  de	  betrokken	  bestuurder	  dient	  te	  voorzien.	  

• Een	  beslissing	  tot	  afzetting,	  genomen	  door	  de	  Algemene	  Vergadering	  met	  gewone	  meerderheid,	  
die	  regulier	  op	  de	  agenda	  van	  de	  Algemene	  Vergadering	  werd	  geplaatst.	  

• Het	  ontslag	  van	  het	  bestuurslid	  als	  lid	  van	  de	  vereniging,	  zoals	  bepaald	  in	  Artikel	  6.	  
	  
	  

Artikel	  21	  –	  Aanspraakelijkheid	  
	  

1. De	  bestuurders,	  de	  gevolmachtigde	  personen	  inzake	  het	  dagelijks	  bestuur	  alsook	  de	  personen	  bevoegd	  
om	  de	  vereniging	  te	  vertegenwoordigen	  gaan,	  omwille	  van	  hun	  mandaten,	  geen	  enkel	  persoonlijke	  
verplichting	  aan	  en	  zijn	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitvoering	  van	  hun	  mandaat.	  

	  
	  
TITEL	  5	  
Ontbinding	  en	  Vereffening	  
	  
Artikel	  22	  –	  Ontbinding	  
	  

1. In	  gevallen	  van	  gerechtelijke	  ontbinding	  en	  ontbinding	  van	  rechtswege	  besluit	  de	  Algemene	  Vergadering	  
tot	  ontbinding	  indien	  minstens	  4/5	  van	  de	  werkende	  leden	  op	  de	  Algemene	  Vergadering	  aanwezig	  of	  
vertegenwoordigd	  is	  en	  voorstemt	  om	  de	  vereniging	  vrijwillig	  te	  ontbinden.	  Het	  voorstel	  tot	  vrijwillige	  
ontbinding	  van	  de	  vereniging	  moet	  benadrukt	  worden	  op	  de	  agenda	  van	  de	  Algemene	  Vergadering.	  	  
	  

2. Zijn	  er	  geen	  4/5	  van	  de	  werkende	  leden	  op	  deze	  Algemene	  Vergadering	  aanwezig	  of	  vertegenwoordigd,	  
dan	  moet	  een	  tweede	  Algemene	  Vergadering	  worden	  bijeengeroepen	  die	  geldig	  beraadslaagt	  ongeacht	  
het	  aantal	  aanwezige	  of	  vertegenwoordigde	  werkende	  leden	  indien	  4/5	  meerderheid	  voorstemt	  om	  de	  
vereniging	  vrijwillig	  te	  ontbinden.	  

	  
	  
Artikel	  23	  –	  Vereffening	  
	  

1. In	  geval	  van	  vrijwillige	  ontbinding	  van	  	  de	  vereniging,	  benoemt	  de	  Algemene	  vergadering	  de	  
vereffenaar(s),	  bepaalt	  deze	  hun	  bevoegdheden	  en	  geeft	  deze	  de	  bestemming	  van	  de	  netto	  activa	  van	  het	  



maatschappelijk	  vermogen.	  Deze	  toekenning	  moet	  verplicht	  worden	  uitgevoerd	  ten	  voordele	  van	  een	  
belangloos	  doel	  en	  van	  een	  vereniging	  die	  dezelfde	  doelstellingen	  nastreeft	  als	  de	  vzw	  Time	  To	  Help-‐
Yardım	  Zamanı.	  	  
	  

2. Alle	  beslissingen	  eigen	  aan	  de	  ontbinding,	  aan	  de	  vereffeningsvoorwaarden,	  aan	  de	  benoeming	  en	  aan	  de	  
beëindiging	  van	  de	  mandaten	  van	  de	  vereffenaar(s),	  aan	  het	  afsluiten	  van	  de	  vereffening,	  alsook	  aan	  de	  
bestemming	  van	  de	  netto	  activa	  worden	  neergelegd	  ter	  griffie	  en	  gepubliceerd	  als	  bijlage	  van	  het	  Belgisch	  
Staatsblad	  conform	  artikels	  23	  en	  26novies	  van	  de	  wet	  

 
 
TITEL	  6	  
Financien	  
 
Artikel	  24	  –	  Boekjaar	  
	  

1. Het	  maatschappelijk	  boekjaar	  begint	  op	  1	  januari	  en	  wordt	  beëindigd	  op	  31	  december.	  
	  

2. De	  rekening	  van	  het	  verstreken	  boekjaar	  en	  de	  begroting	  van	  het	  boekjaar	  worden	  jaarlijks	  ter	  
goedkeuring	  voorgelegd	  aan	  de	  gewone	  Algemene	  vergadering.	  Deze	  worden	  bijgehouden	  en,	  
desgevallend,	  gepubliceerd	  conform	  artikel	  17	  van	  de	  wet	  van	  27	  juni	  1921	  zoals	  gewijzigd	  door	  de	  wet	  
van	  2	  mei	  2002	  en	  haar	  latere	  wijzigingen.	  

	  
3. Desgevallend,	  en	  in	  alle	  gevallen	  wanneer	  de	  wet	  dit	  vereist,	  benoemt	  de	  Algemene	  vergadering	  een	  

commissaris,	  gekozen	  tussen	  de	  leden	  van	  het	  instituut	  van	  bedrijfsrevisoren,	  belast	  met	  het	  controleren	  
van	  de	  rekeningen	  van	  de	  vereniging	  en	  het	  voorleggen	  van	  een	  jaarlijks	  rapport.	  Commissarissen	  worden	  
benoemd	  voor	  een	  hernieuwbare	  termijn	  van	  drie	  jaar.	  	  

	  
	  
Artikel	  25	  –	  Volmachten	  
	  

1. De	  voorzitter,	  penningmeester	  en	  een	  dagelijkse	  bestuurder	  zijn	  de	  volmacht	  houders	  van	  de	  
bankrekening	  vereniging,	  tenzij	  daartoe	  bij	  uitzondering	  anders	  beslist	  wordt	  door	  de	  Algemene	  
Vergadering.	  
	  

2. De	  voorzitter	  heeft	  een	  ongelimiteerde	  bevoegdheid	  om	  bankverrichtingen	  uit	  te	  voeren.	  	  
Bij	  diens	  afwezigheid	  hebben	  penningmeester	  en	  een	  andere	  dagelijkse	  bestuurder	  de	  bevoegdheid	  om	  
bankverrichtingen	  uit	  te	  voeren.	  
	  
Na	  elke	  bestuurswissel	  worden	  de	  volmachten	  overgedragen	  van	  het	  oude	  naar	  het	  nieuwe	  raad	  van	  
bestuur.	  Leden	  van	  de	  vereniging,	  die	  van	  het	  lidmaatschap	  vervallen	  verklaard	  zijn,	  verliezen	  
automatisch	  hun	  volmacht	  op	  de	  bankrekening.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TITEL	  7	  
	  
Slotbepaling	  
	  
Artikel	  26	  –	  Slotbepaling	  

1. Alles	  wat	  niet	  expliciet	  wordt	  voorzien	  door	  de	  voorhanden	  statuten	  wordt	  geregeld	  door	  de	  wet	  van	  27	  
juni	  1921	  zoals	  gewijzigd	  door	  de	  wet	  van	  2	  mei	  2002	  en	  haar	  latere	  wijzigingen	  waaraan	  de	  verenigingen	  
zonder	  winstoogmerk	  onderhevig	  zijn.	  	  	  

	  
	  


