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Oprichtingsstatuten Op de Spiegel VZW 
 
 
De stichtende leden, 
 

1. Bluekens, Kathleen, Kasterlee 

2. Bogaerts, Hanne, Antwerpen 

3. Corneillie, Bart Robert Martin, Tielen 

4. Corneillie, Lies Margriet Geert, Leuven 

5. Corneillie, Maarten Constant Hendrik, Gierle 

6. Corneillie, Miet Anne, Antwerpen 

7. De Stoop, Bénédicte Claudine Philippe Marie, Kasterlee 

8. Der Kinderen, Allegonda Adriana Henrica, Lichtaart 

9. Dereymaeker, Mieke, Gierle 

10. Desmet, Marc, Kasterlee, 

11. Goovaerts, Daniel, Lichtaart 

12. Jespers, Beatrice, Lichtaart 

13. Kennes, Eduardus Carolus J, Kasterlee 

14. Leys, Diana Maria Louis, Tielen 

15. Nuyts, Maria Ludovica, Tielen 

16. Saeedi, Omar Abdullah H, Borgerhout 

17. Tomasetig, Bianca, Lichtaart 

18. Van den Putte, Leen, Kasterlee 

19. Vercammen, Jozef Anna Maria, Kasterlee 

20. Verhoeven, Helena Henrica Adriana Allegonda, Gent 

21. Verhoeven, Johannes Maria Joannes, Lichtaart 

22. Verhoeven, Martine Johanna Allegonda, Lichtaart 

23. Verrydt, Ann Maria Victoria, Kasterlee 

 

 
verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de 

wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hier na de “VZW-wet”), met 

de hierna volgende statuten. 
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Titel  I  Naam - Zetel - Doel - Duur 
 
 
Artikel 1 
 

De vereniging draagt de naam “Op de Spiegel”. Deze naam moet steeds door de woorden 

“vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "VZW” worden voorafgegaan of gevolgd.  

 
 
Artikel 2 
 
De vereniging is gevestigd te 2460 Tielen, Loopstraat 34. De vereniging ressorteert onder het 

gerechtelijk arrondissement Turnhout.  Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden 

neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het 

voornoemd gerechtelijk arrondissement. 

 
 
Artikel 3 
 
Het doel van de vereniging is om in vertrouwen, en zonder afdwingbare verplichting tot 

terugbetaling, doch niet uit vrijgevigheid, maar als ondersteuning op de weg naar financiële 

zelfstandigheid, middelen ter beschikking te stellen aan mensen in financiële nood, die daarmee 

een stap kunnen zetten naar een zelfstandiger bestaan. De terugbetaling van de aldus ter 

beschikking gestelde gelden vormt een onderdeel van het verzelfstandigingsproces en is te 

beschouwen als de uitvoering van een  ‘natuurlijke verbintenis’ in de zin van artikel 1235 van het 

Burgerlijk Wetboek. De criteria waaronder  de steun wordt verleend zijn bepaald in het 

Huishoudelijk Reglement. 

 

De VZW kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel 

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. Zij kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is 

onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, 

personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle 

activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het 

realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. 

 
 
Artikel 4 
 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
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Titel   II    Lidmaatschap 
 
 
Artikel 5 
 
De vereniging bestaat uit vaste leden en toegetreden leden. Vaste leden zijn de 

ondergetekenden van deze akte en toegetreden leden die in de Algemene Vergadering als 

stemgerechtigde op basis van het Huishoudelijk Reglement worden verkozen. De 

vereniging telt tenminste tien vaste leden.  

 

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene 

Vergadering, komt uitsluitend toe aan de vaste leden. De toegetreden leden hebben enkel de 

rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten.  De statutaire bepalingen 

dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden 

gewijzigd. 

 
 
Artikel 6 
 
Vaste leden zijn enkel natuurlijke personen. Als toegetreden lid kan tot de vereniging 

toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon. 

 
 
Artikel 7 
 
Iedereen die achter de doelstellingen van de VZW staat kan kosteloos lid worden. 
 
 
Artikel 8 
 
De leden van de vereniging zijn verplicht: 

 

a. de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging alsook de besluiten van 

haar organen na te leven; 

b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden. 

 
 
Artikel 9 
 

 
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging. De Raad van Bestuur kan het 

lidmaatschap van een lid schorsen indien het lid de verplichtingen, opgelegd aan de leden in 

artikel 8, op ernstige wijze schendt. De schorsing zal per aangetekend schrijven worden 

meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de 
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Algemene Vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. De beslissing wordt 

genomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Op deze Algemene 

Vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de Algemene 

Vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid 

en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. 

 

Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of 

ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. 

 
Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen 

van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of 

gedane inbrengen. 

 
 
 
 

Titel  III   Raad van Bestuur 
 
 
Artikel 10 
 
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit bestuurders al dan 

niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door 

de Algemene Vergadering en zijn door deze te allen tijde afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat 

kosteloos uit, tenzij de Algemene Vergadering anders zou bepalen. 

 
 
Artikel 11 
 
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door 

vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot 

onder het wettelijk minimum, dan wordt binnen een termijn van een maand de Algemene 

Vergadering bij mekaar geroepen en besloten om nieuwe bestuurders aan te stellen tot 

minimaal het wettelijke minimum is bereikt.  

 
 
Artikel 12 
 
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, 

een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of de secretaris roept de Raad bijeen. De 

voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de 

oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan een ondervoorzitter door de oudste 



 

Pagina 5 van 10 
 

aanwezige bestuurder. 

 
De Raad kan slechts geldig beslissen als tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Als dit 

quorum niet is bereikt, kan een nieuwe zitting worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die 

geldig zal beraadslagen en beslissen als ten minste twee bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. Beslissingen inzake het ter beschikking stellen van middelen worden met 

unanimiteit genomen bij aanwezigheid van minimum drie bestuursleden. Eventuele 

uitzonderingen hierop kunnen worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Overige 

beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (is de helft plus één, onthoudingen 

worden niet meegeteld) van stemmen bij aanwezigheid van minimum drie bestuursleden.  Bij 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, 

doorslaggevend. 

 
Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om 

hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. 

 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en 

ingeschreven in een daartoe bestemd register voor leden te raadplegen. De uittreksels die 

moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de 

secretaris of een bestuurder. 

 

 
Artikel 13 
 
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten 

rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet 

uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.  

 
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 

handtekening van twee bestuurders. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde 

handelingen en taken zich laten bijstaan door derden. De duur waarvoor deze 

bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan het mandaat toegekend door 

de Raad van Bestuur.  De delegatie kan te allen tijde met onmiddellijk ingang worden 

ingetrokken door de Raad van Bestuur. 

 
De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk 

Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de 

Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene 

Vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende 

voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met 
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de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen en 

kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de 

vereniging wordt geacht. 

 
 
 

Titel IV Algemene Vergadering 
 
 
Artikel 14 
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Enkel de vaste leden hebben in de 

vergadering stemrecht, de toegetreden leden bezitten uitsluitend een adviesrecht. De Algemene 

Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de oudste 

aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste 

aanwezige bestuurder. 

 
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één 

ander lid vertegenwoordigen. Elk vast lid beschikt over één stem op de Algemene 

Vergadering. 

 

 
Artikel 15 
 
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 
 

a. het wijzigen van de statuten; 

b. het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement; 

c. het benoemen en afzetten van de bestuurders; 

d. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het 

bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

e. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

f. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen; 

g. het vrijwillig ontbinden van de vereniging; 

h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen. 

 

 
Artikel 16 
 
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of 

het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een 

vijfde van de vaste leden er om vraagt. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden 
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bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de 

begrotingen van het volgend jaar, op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats en datum, 

die vóór 30 juni van dat jaar valt. 

 
Alle leden worden minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering bij gewone brief of per 

mail uitgenodigd op de Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de 

voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de Algemene Vergadering. 

 
De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Leden kunnen 

tijdens de vergadering eveneens bijkomende agendapunten aanbrengen. De Algemene 

Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda 

vermeld staan op voorwaarde dat alle vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

 

Artikel 17 
 
Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in de tweede alinea van dit artikel worden 

de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde 

leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

In geval wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet 

voorgeschreven procedure worden nageleefd. 

 
 
Artikel 18 
 
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of 

een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan 

worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 

 
 
 
 

Titel  V   Inzagerecht leden en derden 
 

 

Artikel 19 

 

De leden van de vereniging, hebben het recht om inzage en/of een afschrift van de notulen 

van de Algemene Vergadering te vragen. 
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Titel   VI    Begrotingen – Rekeningen 
 

 

Artikel 20 

 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur 

bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene 

Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene 

Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, 

desgevallend, de commissaris. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en 

de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden 

neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de 

Nationale Bank van België. 

 
 
 
 

Titel   VII   Ontbinding – Vereffening 
 
 
Artikel 21 
 
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan 

slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de 

rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de 

vereffeningsvoorwaarden. 

 
 
Artikel 22 
 
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan 

een vereniging welke een gelijkaardig doel nastreeft. De Algemene Vergadering die tot de 

ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt 

overgedragen. 

 

 

Artikel 23 
 
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd 

door de wet van 2 mei 2002, of de wetgeving die deze wetten zou vervangen na de oprichting van 

de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het Huishoudelijk Reglement en 
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de gebruiken terzake. 

 
 

Titel VIII   Overgangsbepalingen 
 
 
Onderstaande overgangsbepalingen zijn van toepassing: 

 

1. Afsluiting van het eerste boekjaar:  

het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar na de 

oprichting. 

2. Datum van de eerste jaarvergadering:  

de eerste jaarvergadering zal worden gehouden na afloop van het eerste boekjaar 

binnen de daarvoor in deze akte gestelde termijn. 

3. Oprichters bekrachtigen alle handelingen die in de oprichtingsperiode zijn 

overeengekomen en nemen de in deze periode aangegane verplichtingen over. 

 

 

Tielen, 7 maart 2019 

 
 
_______________     _____________ 
Bluekens, Kathleen     Bogaerts, Hanne 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Corneillie, Bart Robert, Martin   Corneillie, Lies Margriet Geert 
 
 
 
______________________________   _________________ 
Corneillie, Maarten Constant Hendrik  Corneillie, Miet Anne 
 
 
 
____________________________________  _________________________________ 
De Stoop, Bénédicte Claudine Philippe Marie Der Kinderen, Allegonda Adriana Henrica 
 
 
 
_________________     ___________ 
Dereymaeker, Mieke     Desmet, Marc 
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______________    _____________ 
Goovaerts, Daniel    Jespers, Beatrice 
 
 
 
______________________   ___________________ 
Kennes, Eduardus Carolus J   Leys, Diana Maria Louis 
 
 
 
__________________    ____________________ 
Nuyts, Maria Ludovica   Saeedi, Omar Abdullah H 
 
 
 
______________    ________________ 
Tomasetig, Bianca    Van den Putte, Leen 
 
 
 
________________________   _____________________________________ 
Vercammen, Jozef Anna Maria  Verhoeven, Helena Henrica Adriana Allegonda 
 
 
 
_____________________________  ________________________________ 
Verhoeven, Johannes Maria Joannes  Verhoeven, Martine Johanna Allegonda 
 
 
 
______________________ 
Verrydt, Ann Maria Victoria  


