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STATUTEN

VZW TREKPAARD PROMOTIE VLAANDEREN
Tussen ondergetekenden en hierna genoemde personen (de Stichters):
- VZW VFBT (Vlaamse Fokkers Van Het Belgisch Trekpaard) met permanent vertegenwoordiger John
Vandewalle
- VZW VBBT (Vlaamse Bevordering Van Het Belgisch Trekpaard) met permanent afgevaardigde
Manu de Landtsheer
- Vereniging KVTH (Koninklijke Vereniging Het Nederlands Trekpaard en De Haflinger) met
permanent afgevaardigde Ben Ysebaert
- STER (Stichting trekpaard en recreatie) met permanent afgevaardigde Jan Toye
- Beullens Monique
- Claes Luc
- De Cneudt Anke
- Decoopman Joke
- De Gezelle Herman
- Dekoninck Annemieke
- Dierick Denis
- De Faudeur J.
- De Landtsheer Manu
- Dullaert Paul
- Faelens Christian
- Henckens Nico
- Hubau Karel
- Jambon Bert
- Kleijkers Ghita
- Leroy Evelien
- Luyten Marina
- Peeters Daniel
- Stevens Leo
- Toye Jan
- Van Acker Veerle
- Vandewalle John
- Van Hoorebeke Didier
- Van Hove Lucas
- Ysebaert Ben
- VZW Limburgse Trekpaardenfokkers met permanent afgevaardigde Nico Henckens
- VZW Provinciale Vereniging van de Antwerpse Paardenfokkers met permanent afgevaardigde
Marina Luyten

Wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten in overeenstemming met
de Wet van 21 juli 1921, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de statuten
als volgt luiden:
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Titel I: Naam – zetel – Duur – Doel
Artikel 1. Naam
De vereniging draagt de naam Trekpaard Promotie Vlaanderen (afgekort T.P.V).
Deze naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw",
worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 9890 Gavere - Asper, Hulstraat 15.
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent.
Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier en bijgehouden op
de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voormeld gerechtelijk arrondissement.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen
het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen.
Artikel 3. Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan te allen tijde ontbonden worden, mits in achtneming van de artikels 20 tot en met 25 van de
Wet van 27 juni 1921.
Artikel 4. Doel
De vereniging heeft tot doel: het promoten van het Trekpaard in de recreatie door:
• Het houden van studiedagen, lezingen, tentoonstellingen, cursussen, opleidingen en shows in
binnen -en buitenland
• Het organiseren van alle mogelijke activiteiten ter bevordering van het berijden, het mennen,
het trekken en het werken met het Trekpaard.
• Het ondersteunen van elke inspanning om het gebruikerstype van het Trekpaard te bepalen.
• Het ondersteunen van elke inspanning om de kleurverscheidenheid van het Trekpaard te
bewaren.
• De samenwerking met elke nationale en internationale vereniging met gelijkaardige
doelstellingen.
• Het ondersteunen van alle initiatieven om het Trekpaard te promoten als preferentieel paard in
de hippotherapie.
• Het actief ondersteunen van een inventarisering.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.
De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik in eigendom hebben,
kopen of huren.
De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten aangewend
worden om haar maatschappelijk doel te realiseren.
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Titel II: De leden
Artikel 5. Soorten leden
De vereniging telt actieve leden en toegetreden leden.
Artikel 6. Actieve leden
De vereniging telt minimum10 actieve leden. Er is geen maximumaantal bepaald.
a. De actieve leden zijn enerzijds de Stichters van de vereniging en anderzijds zij die door de Raad
van Bestuur als actief lid aanvaard worden.
b. Een kandidaat actief lid dient een schriftelijke aanvraag in bij de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen of een kandidaat, en in geval van een
rechtspersoon ook zijn gemandateerde permanent vertegenwoordiger, aan de inhoudelijke
voorwaarden voldoet en als actief lid wordt aanvaard.
c. De Raad van Bestuur zal de kandidatuur van de VZW KMBT, van de VZW VFBT, van de VZW
VBBT, van de vereniging KVTH en van de STICHTING TREKPAARD EN RECREATIE (STER) en
van de 5 Provinciale Trekpaardverenigingen aanvaarden. Zij zullen elk één permanent
vertegenwoordiger dienen te mandateren.
d. De inhoudelijke voorwaarden van toetreding als actief lid worden uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement.
e. De actieve leden vormen de Algemene Vergadering en hebben stemrecht.
f. De hoedanigheid van actief lid van de vereniging wordt verloren:
• door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur worden
meegedeeld.
• door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
• een actief lid wordt geacht ontslag te nemen:
o wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de “inhoudelijke voorwaarden om actief lid te
blijven”
o wanneer hij/zij 3 maal zonder voorafgaande verontschuldiging niet aanwezig is
geweest op een Algemene Vergadering.
o wanneer hij/zij het jaarlijkse lidgeld niet heeft betaald.
g. Degene die - om welke reden ook - zijn hoedanigheid van actief lid verliest, noch zijn erfgenamen,
kunnen aanspraak maken op het vermogen van de vzw, noch op de door hem of haar afgestane
voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van het eventuele gestorte lidgeld.
Artikel 7: Toegetreden leden.
Een kandidaat toegetreden lid wordt aanvaard voor zover hij/zij voldoet aan de inhoudelijke
voorwaarden van toetreding en na inschrijving en betaling van het jaarlijks lidgeld.
De inhoudelijke voorwaarden van toetreding als toegetreden lid worden uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement.
De toegetreden leden kunnen op elk ogenblik ontslag nemen uit de vereniging.
Het toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in de volgende gevallen:
- wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de “inhoudelijke voorwaarden van toetreding”.
- wanneer een toegetreden lid de jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald.
De toegetreden leden kunnen enkel gebruik maken van de activiteiten van de vzw.
Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht
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Artikel 8: Jaarlijks lidgeld
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het lidgeld dat zowel door de actieve als toegetreden leden
verschuldigd is en bedraagt maximaal 750,00 € per persoon en per jaar.

Titel III: De Algemene Vergadering
Artikel 9. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle actieve leden en is het hoogste gezagsorgaan van de
vereniging.
De samenkomsten van de Algemene Vergadering worden voorgezeten door de Voorzitter van de
Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is,
door het aanwezige lid van de Raad van Bestuur met de hoogste leeftijd.
Zij is in ieder geval bevoegd op het gebied van:
a) De wijziging van de statuten;
b) De goedkeuring van de jaarrekening van het verlopen jaar;
c) De goedkeuring van de beleidsnota, van het jaarplan en de begroting van het komend jaar.
d) De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e) De benoeming en afzetting van bestuurders;
f) De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend;
g) Het uitsluiten van actieve en toegetreden leden;
h) De ontbinding van de vereniging.
Artikel 10. Algemene Vergadering: Agenda - Samenroeping
De actieve leden worden tenminste éénmaal per jaar bijeengeroepen in Gewone Algemene
Vergadering en moet voor 31 maart.
Op de Gewone Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur de werkingsverslagen en
de rekeningen van het verlopen jaar, de beleidsnota’s, het jaarplan en de begroting van het komende
jaar ter goedkeuring voorgelegd en de voorlopige activiteitenkalender voorgesteld.
De goedkeuring van de rekeningen geldt als kwijting van de leden Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan een Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen telkens hij dit
nodig acht.
Een vijfde van de actieve leden van de vereniging kan de bijeenroeping van een Buitengewone
Algemene Vergadering eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst moet
plaatsvinden binnen de maand na het schriftelijk indienen van het verzoekbij de Voorzitter van de
Raad van Bestuur.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden kunnen niet worden opgeroepen tijdens de
maanden juli en augustus.
De oproepingsbrieven worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij
ontstentenis door de Ondervoorzitter, evenals door de Secretaris. De uitnodigingen worden
tenminste veertien dagen voor de samenkomst verstuurd per post of per e-mail naar de leden. De
uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de bijeenkomst. De agenda, opgesteld door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, in overleg met de Ondervoorzitter en de Secretaris, wordt bij de
uitnodiging gevoegd.
Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens acht dagen voor de
vergadering schriftelijk door één van de leden van de Algemene Vergadering wordt ingediend bij de
Voorzitter van de Raad van Bestuur.
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Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. Op de
agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de agenda, zoals gevoegd bij
de uitnodiging, voorkomen. Alleen bij beslissing van de Algemene Vergadering kan deze volgorde
worden gewijzigd.
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits
het akkoord van twee derden van de aanwezige leden.
Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch opgenomen op de
agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld, tenzij de Algemene
Vergadering het anders beslist.
De Algemene Vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de voorlopige datum voor de volgende
Gewone Algemene Vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda wordt
samengesteld door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, in overleg met de Ondervoorzitter en de
Secretaris.
Van elke zitting van de Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris en door
hem, na goedkeuring op de volgende zitting van de Algemene vergadering, samen met de Voorzitter
ondertekend,
Artikel 11. Algemene vergadering: Beraadslaging
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen indien tenminste één derde van de actieve leden
aanwezig is. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende actieve leden aanwezig zijn, wordt een
tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige
leden.
Elk actief lid beschikt over één stem. Ieder actief lid mag zich op de zittingen van de
Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging, dat drager
moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam, die zal worden overhandigd aan de Voorzitter van
de vergadering bij het begin van de zitting. Geen enkel lid mag echter ter zitting optreden in de plaats
van meer dan één afwezig lid.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen,
behalve in gevallen bepaald door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei
2002, of onderhavige statuten.
Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van minstens een derde van de
aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim (en schriftelijk). In de andere
gevallen is de stemming publiek.
Bij staking van stemmen is, behoudens bij geheime stemmingen, de stem van de Voorzitter
beslissend. Bij geheime stemming en bij staking van stemmen wordt het punt verworpen.
Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een nieuwe
stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijke aantal stemmen. Wanneer ook deze
stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de stem van de Voorzitter beslissend.
Artikel 12. Wijziging Statuten
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over het wijzigen van de statuten,
wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer minstens twee
derden van de actieve leden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Tot geen wijziging kan worden besloten, tenzij met een meerderheid van twee derden van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan
zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
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Zijn op de eerste samenkomst niet twee derden van de actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd,
dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke geldig kan beraadslagen ongeacht
het aantal aanwezige actieve leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op
de eerste vergadering worden gehouden.

Titel IV: De Raad van Bestuur
Artikel 13. Raad van Bestuur: samenstelling - verantwoordelijkheid
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering die statutair,
voor zover zij actief lid en kandidaat zijn, minstens de gemandateerde van de VZW KMBT, de
gemandateerde van de VZW VFBT, de gemandateerde van de vereniging KVTH, de gemandateerde
van de VZW VBBT en de gemandateerde van de STICHTING TREKPAARD EN RECREATIE (STER)
zal benoemen.
De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste zes leden. Het aantal leden moet in elk geval lager zijn
dan het aantal personen dat actief lid is van de vereniging.
De mandaat bedraagt maximum 6 jaar, elk lid is slechts twee maal herverkiesbaar.
De hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur wordt verloren onder dezelfde voorwaarden als
deze vermeldt onder artikel 6 of door beslissing van de Algemene Vergadering.
In geval van vacature zal tot vervanging worden overgegaan en bekrachtigd worden op de
eerstvolgende samenkomst van de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging het vereisen met een
minimum van 4 maal per jaar.
Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur wordt kosteloos waargenomen.
De leden van de Raad van Bestuur zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat
Artikel 14. Raad van Bestuur: vertegenwoordiging – bevoegdheden - notulen
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden bij geheime stemming en bij gewone meerderheid één
Voorzitter, een of meerdere ondervoorzitters, één penningmeester en één secretaris.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden uitgezonderd voor deze die aan de
Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
De Raad van Bestuur treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al
dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De handelingen die de vereniging verbinden moeten worden ondertekend door de Voorzitter of bij
diens aanwezigheid de ondervoorzitter, en door de Secretaris. Zij zijn daaromtrent verantwoording
verschuldigd aan de Raad van Bestuur maar hebben zich tegenover derden niet te verantwoorden
door een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur stelt de werkingsverslagen en de jaarrekening van het voorbij jaar op en de
beleidsnota’s, het jaarplan en de begroting van het komende jaar, die ter goedkeuring aan de
Algemene vergadering worden voorgelegd.
De Raad van Bestuur stelt de voorlopige activiteitenkalender op en stel die voor aan de Algemene
Vergadering.
De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement op.
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De beslissingen van de Algemene Vergadering worden door de Raad van Bestuur uitgevoerd.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd, ter kennis van de leden van de Raad
van Bestuur gebracht bij gewone brief, en verzameld in een register dat op de maatschappelijke zetel
van de vereniging wordt bewaard. Belanghebbenden kunnen hiervan inzage krijgen na toestemming
van de voorzitter of bij diens afwezigheid van de ondervoorzitter.

Titel VI: Commissies en Adviesraden:
Artikel 15. Commissies
De vereniging zal worden gestructureerd door oprichting van verschillende commissies die specifieke
activiteitsdomeinen bestrijken.
De bevoegdheid en de werking van de commissies zullen worden bepaald in het huishoudelijk
reglement.
De commissies worden samengesteld uit actieve en/of toegetreden leden.
De voorzitter van elke commissie moet lid zijn van de Raad van Bestuur
De commissies kunnen, binnen hun bevoegdheid initiatieven nemen, die slechts onder de noemer van
de vereniging kunnen worden uitgevoerd, als plan en begroting zijn goedgekeurd door de Raad van
Bestuur.
Artikel 16. Adviesraad
De Raad van Bestuur (en de Algemene Vergadering) zal zich laten bijstaan door een adviesraad, die
zal bestaan uit de ondervoorzitters van de commissies en de gemandateerden van de
trekpaardstamboeken en verenigingen met gelijkaardige doelstellingen als de onderhavige. Zij worden
uitgenodigd aanwezig te zijn op vergaderingen van de Raad van Bestuur voor de voor hen van
toepassing zijnde punten op de agenda, echter zonder stemrecht.

Titel VII: Diversen
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt van de stichtingsdatum tot 31 december 2008.
Artikel 18. Ontbinding
In geval van ontbinding van de vereniging zal, na aanzuivering van het passief, aan het actief een
bestemming worden gegeven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor deze
vereniging werd opgericht.
Artikel 19. Wet
Voor aangelegenheden die door deze statuten of het huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk zijn
geregeld blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, toepasselijk

Gedaan te Gavere op 09/09/2007

