
MOD 2.2 
 

    In te vullen door de griffie 
 
 
 

 

   

 Aantal Bladzijden              Blz(n)  

 O Tarief Oprichting 

 O Tarief Wijziging 

  O Gratis bekendmaking 

    

In hoofdletters invullen  
en bij de eerste neerlegging 

 ter griffie voegen 

 Aanvraagformulier I  tot inschrijving (KBO) en/of tot 
 bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 

   

 
  

 Luik A  Identificatie 
   

Niet invullen bij oprichting  1°  Ondernemingsnummer : 0882.637.939  

  2°  Benaming 

    (voluit) : FEDERATIE SCHAPENDRIJVEN BELGIE 

  
  (verkort) : FSB-FBCT 

   

  
 Evt. letterwoord :       

  
3°  Rechtsvorm  : Vereniging zonder Winstoogmerk 

    Andere :       

 
 
4°  Zetel :  Beyensstaat 

    Nr : 81 Bus :      

    Postcode : 3511 Gemeente : Hasselt 

    Land : België  

   

   Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven 

Bij voorkeur het adres  
van de hoofdvestiging  

in België opgeven 

   Straat :       
 
  Nr :       Bus :       

   Postcode :        Gemeente :       
   

  
 De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.  
 Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen 

    

. 

   Benaming :       
 
  Dienst :       

 
  Naam :       Taal :  Nederlands 

   Straat :       
 
  Nr :       Bus :       Ond. Nr. :     .   .    

 
  Postcode :      Gemeente :       

   

Enkele tips 
  

-  De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering. 

- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch 
Staatsblad voorbehouden zones. 

-  Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend. 
 

VVVeeerrreeennniiigggiiinnngggeeennn,,,   SSStttiiiccchhhtttiiinnngggeeennn   eeennn   OOOrrrgggaaannniiisssmmmeeennn   

   

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 

Luik A : In alle gevallen in te vullen 
Luik B : Bekend te maken tekst in de 

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
Luik C :  Enkel in te vullen bij oprichting 
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   Luik B        In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 

  na neerlegging van de akte ter griffie 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

 Ondernemingsnr : 0882.637.939 

 Benaming :  

 (voluit) : FEDERATIE SCHAPENDRIJVEN BELGIE 
 

 (verkort) : FSB-FBCT 

 Rechtsvorm : vzw 

 Zetel : Beyensstraat 81, 3511 Hasselt 

Onderwerp akte : Aanpassing statuten – nieuwe gecoördineerde tekst goedgekeurd in de 
bijzondere algemene vergadering gehouden op 09/09/2016 

Artikel 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Federatie Schapendrijven België, afgekort door het 
letterwoord FSB. In de franse vertaling wordt dit Federation Belge de Conduite sur Troupeau, acronyme FBCT. 

De vereniging is associated member bij de International Scheep Dog Society. 

De in het Nederlands gepubliceerde tekst van de statuten primeert op de franse vertaling.  

 

Artikel 2 

Het adres van de zetel is Beyensstraat 81, 3511 Hasselt, gelegen in het gerechtelijk arrondissement 
Limburg. 

 

Artikel 3 

Het minimum aantal effectieve leden bedraagt 4. 

 

Artikel 4 

Algemeen doel: 

De vereniging heeft tot doel het schapendrijven met honden als wedstrijdsport te stimuleren en te promoten 
en daarnaast een goede verstandhouding én de solidariteit tussen de beoefenaars van deze sporttak te 
bevorderen en in stand te houden. Zij kan daartoe om het even welke bedrijvigheid van ondersteunende aard 
uitoefenen, zoals het organiseren van wedstrijden. De vereniging is niet gebonden door enige beperking in de 
middelen waardoor ze dit doel kan verwezenlijken. Zij kan bovendien, ten subsidiaire titel, handelsdaden stellen 
indien deze bijdragen tot verwezenlijking van het doel. Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen 
die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendom te verwerven of hieromtrent andere 
zakelijke rechten uit te oefenen. De vereniging zal zich in zijn werking laten leiden door de reglementen van de 
International Scheep Dog Society en daar waar nodig aanvullen of wijzigen in functie van de noodwendigheden. 

 

Artikel 4bis 

Concreet stelt de vereniging zich o.a. tot doel: 

1.Elk persoon die verbonden is met het schapendrijven als sport te verenigen in één federatie, ten einde 
deze inspraak te verschaffen in diens sport. 

2.Het aanleren, beoefenen en verspreiden van deze sport in de hand te werken, zowel regionaal, nationaal 
als internationaal. 

3.Het nemen van initiatieven ter bevordering van de sport en ter realisering van de doelstellingen. 

4.Het promoten, coördineren en ondersteunen van initiatieven, ter bevordering van deze sport en ter 
realisering van de doelstellingen, genomen door de vereniging, haar leden of derden. 

5.Ijveren voor het behoud van het authentiek karakter van het schapendrijven. 

6.Het organiseren van trials als een bekwaamheidstest voor de hond in diens functie bij het schapendrijven.  

7.Het organiseren van de selectieproeven voor de internationale wedstrijden waaraan een afvaardiging voor 
Belgie kan deelnemen 

8.Het organiseren van het Belgisch kampioenschap voor de verschillende categorieën. 

9.Het bedingen en beschermen van rechten ten behoeve van personen die verbonden zijn met deze sport. 

10.Het vertegenwoordigen van de personen die verbonden zijn met het schapendrijven ten aanzien van 
derden, zowel nationaal als internationaal. 

 

 

 

 
Griffie  

 

 
Voor-

behouden  
aan het 

Belgisch   

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  

 Verso :  Naam en handtekening. 
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11.Een centraal informatie- en communicatiecentrum zijn voor alles wat de sport betreft 

12.12.Het oprichten van een geschillencommissie samengesteld uit niet actieve handlers, dewelke kan 
optreden als een beroepsinstantie voor de leden 

 

Artikel 5 

De leden 

 

A.De toetredende leden 

Opdat een persoon of vereniging kan toetreden als lid van de federatie dienen volgende voorwaarden en 
formaliteiten vervuld te zijn: 

 

1.De persoon-vereniging onderschrijft de statuten van de vereniging en alle daaruit voortvloeiende 
verplichtingen inclusief deze vermeld in het Inwendig Reglement 

2.De vereniging beslist dat een persoon-vereniging voldoet aan deze voorwaarde. Dit kan op twee 
manieren: 

a.Door een dusdanige beslissing van de Raad van Bestuur. 

b.In geval de Raad van Bestuur beslist om de aanvraag af te wijzen, kan op vraag van de aanvrager de 
Algemene Vergadering alsnog besluiten tot erkenning en dit de eerstvolgende keer dat de algemene 
vergadering samenkomt. De procedure voor de aanvraag voor erkenning door de Algemene vergadering zal 
beschreven worden in het inwendig reglement. 

3.Het lid betaalt het lidgeld 

4.Indien de aanvrager een minderjarige betreft zal de aanvraag “voor akkoord” ondertekend worden door de 
wettelijke voogd. 

 

De beslissing van de raad van bestuur en van de algemene vergadering is zonder verhaal en moet niet 
gemotiveerd worden. 

 

B. De effectieve leden  

   

Kan de status van effectief lid verwerven:  

 

1. Iedere feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk waarvan de hoofdactiviteit gewijd is aan 
het schapendrijven en die door de raad van bestuur wordt voorgedragen. Deze verenigingen worden 
vertegenwoordigd worden door een persoon waarvan de kandidatuur door de raad van bestuur van de federatie 
moet aanvaard worden. 

2. Iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur wordt voorgedragen.  

 

Artikel 5bis 

Het lidmaatschap  

 

Het lidmaatschap eindigt door:  

a.  De schriftelijke opzegging door het lid 

b.  Het niet tijdig betalen van het lidgeld 

c.  De opzegging door de Algemene Vergadering. 

d.  Het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet   vererf 

 

Artikel 6 

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. 

 

1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en alle bevoegdheden, die niet 
door de wet, de statuten of de beslissingen van de algemene vergadering aan andere organen zijn 
overgedragen, komen haar toe. 

2. Volgende zaken vallen zeker onder de bevoegdheid van de algemene vergadering: 

de wijzigingen aan de statuten 

de vrijwillige ontbinding van de vereniging 

de benoeming en de afzetting van de bestuurders 

de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichthouders  

de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en van de rekeningen 

de kwijting aan bestuurders en commissarissen  

het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast te leggen 

de uitsluiting van een lid van de vereniging 

de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk 

 alle gevallen waarin deze statuten dit vereisen 
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3. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met éénvoudige meerderheid van de 
aanwezige en vertegenwoordigde leden tenzij dit anders bepaald wordt door de wet of de statuten. Elk lid heeft 
hierbij één stem, zoals bepaald in de wet. In geval van staking van de stemmen, is het de stem van de voorzitter 
van de vergadering die doorslaggevend is. In geval van een geheime stemming wordt een tweede stemronde 
georganiseerd. Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen, mits volmacht, door een ander effectief lid. 
Een lid kan even wel maar drager zijn van 1 volmacht 

 

4.De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de volgende gevallen: 

a.Jaarlijks in het eerste kwartaal van het kalenderjaar tenzij dit redelijkerwijze niet mogelijk is, in welk geval 
dit met de nodige spoed bij de eerste mogelijkheid dient te gebeuren. Deze vergadering zal de jaarvergadering 
heten. 

b.Wanneer het bestuur hiertoe beslist. 

c.Wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt. 

d.Alle gevallen waarin de wet voorziet. 

 

5.De vereniging zal haar leden minstens 10 kalenderdagen voorafgaand aan de samenkomst van de 
algemene vergadering de datum, plaats en agenda bekendmaken. Deze kennisgeving gebeurt d.m.v. 
elektronische post. 

 

6.Op de agenda van de algemene vergadering zullen alle punten staan, die vereist zijn door de wet of 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Op de agenda van de jaarvergadering zullen 
minstens volgende punten staan staan: 

a.De goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering 

b.De voorstelling en goedkeuring van de rekeningen 

c.De voorstelling en goedkeuring van de begroting  

d.De kwijting aan de bestuurders 

e.In voorkomend geval de lijst van uittredende bestuurders en het aantal te begeven bestuursmandaten. 

f.Voor zover gekend de kandidaten voor een bestuursfunctie 

 

7.Het verslag van de algemene vergadering zal op gepaste wijze overhandigd worden aan de leden van de 
vereniging. De notulen zullen op het secretariaat bijgehouden worden al waar ze geraadpleegd kunnen worden 
door gerechtigde derden.  

  

Artikel 7 

De raad van bestuur 

 

1.De raad van bestuur bevat minimaal 3 en maximaal 11 bestuurders. 

Een bestuursmandaat geldt voor 3 jaren. 

 

2. Nieuwe bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering uit die effectieve leden die minimaal 
1 kalenderjaar de status effectief lid hebben gekregen en zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 
Effectieve leden die reeds eerder het ambt van bestuurder hebben uitgeoefend mogen zich opnieuw kandidaat 
stellen. De kandidaten bestuurders moeten hun kandidatuur ter kennis brengen aan het secretariaat van de 
vereniging dmv een mail of brief, ten laatste 3 dagen voor de aanvang van de algemene vergadering die de 
verkiezingen als punt op de agenda heeft.  

Deze verkiezing verloopt als volgt: 

a.Het maximum aantal te verkiezen bestuurders is gelijk aan het maximaal aantal bestuurders verminderd 
met het aantal bestuurders waarvan het mandaat nog doorloopt na de bijeenkomst van de algemene 
vergadering. 

b.Elke kandidaat wordt individueel verkozen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen, waarbij staking van stemmen beslecht wordt door de voorzitter van de 
vergadering. 

Indien het een geheime stemming betreft is er bij staking van stemmen met een éénvoudige meerderheid,  
geen verkozene en wordt een tweede stemronde georganiseerd. Indien er dan opnieuw staking van stemmen 
optreed is de kandidatuur verworpen.Enkel indien er meer plaatsen te begeven zijn dan er kandidaten zijn, zijn 
de kandidaten verkozen. 

c.Wanneer na stemming het aantal verkozenen groter is dan het maximaal aantal te verkiezen bestuurders, 
dan worden de verkozen kandidaten verminderd met deze die het minste stemmen achter hun naam kregen 
totdat het maximale aantal bereikt wordt.  

d.Kunnen niet toetreden als bestuurder de personen die in eerste of tweede graad verwant zijn aan een 
zittend bestuurder 

 

3. De verkiezing van bestuurders wordt op de agenda geplaatst van de algemene vergadering telkens 
minstens één van onderstaande voorwaarden is vervuld: 

a.Het aantal zittende bestuurders is gedaald tot onder het maximum aantal bestuurders.  

b.Indien het aantal bestuurders lager komt dan de 3, dient tevens zo spoedig mogelijk een bijzondere 
algemene vergadering bijeengeroepen te worden. 
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4.Het ambt van een bestuurder beëindigt in volgende gevallen: 

a.Net na de jaarvergadering, 3 jaren na de verkiezing van deze bestuurder.  

b.Door ontslag ingediend door de bestuurder. 

c.Beëindiging van het lidmaatschap van de bestuurder. 

d.Afzetting door de algemene vergadering. 

 

5. In zijn eerste vergadering na benoeming of ambsbeëindiging van één of meerdere bestuurders, zal de 
raad van bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vastleggen en hiervan op gepaste wijze 
de leden op de hoogte brengen. In deze vergadering worden minstens een voorzitter, secretatis en 
penningmeester aangeduid. 

 

6. De raad van bestuur is bevoegd om: 

a.Te beslissen dat een persoon voldoet aan de voorwaarden om lid te worden van de vereniging. De wijze 
waarop een individu of organisatie zijn aanvraag voor lidmaatschap moet indienen zal in het inwendig reglement 
beschreven worden. 

b.In naam van de vereniging de opzegging van het lidmaatschap door een lid te aanvaarden of te 
constateren.  

c.Te constateren dat een lid overleden is en dusdanig het lidmaatschap van deze persoon beëindigen. 

d.In naam van de vereniging alle beslissingen te nemen die niet bij wet, volgens de statuten of door 
beslissingen van de algemene vergadering expliciet onder de bevoegdheid van de algemene vergadering 
vallen. 

 

7. De raad van bestuur kan enkel met in achtneming van volgende regels beslissingen nemen: 

a.Alle bestuurders, op een redelijke wijze uitgenodigd, hebben de kans gekregen hun stem uit te brengen 
betreffende een beslissing. 

b.Minstens de helft van de bestuurders aanwezig waren. 

c.De beslissing wordt genomen met een meerderheid van minstens 50% van de uitgebrachte stemmen. 

  

Artikel 7bis 

 

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt samengesteld door de raad van bestuur. In principe bestaat 
het dagelijks bestuur uit de voorzitter, de secretaris en penningmeester.  

Voornoemden mogen betalingen uitvoeren ten belope van maximaal 500€. Boven deze som moeten 2 
bestuurders waarvan één de voorzitter samen ondertekenen. 

 

Artikel 7ter 

De documenten waarbij de vereniging zich verbindt, andere dan deze van het dagelijks beheer, worden 
ondertekend door twee bestuurders waar onder de voorzitter.  

 

Artikel 8 

Het maximum bedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt 200€ per jaar. 

 

Artikel 9 

Indien de vereniging ontbonden wordt, dan zal haar vermogen, in volgorde van prioriteit, gaan naar één of 
meerdere van onderstaande belangeloze doelen: 

1. Een vereniging waar de vereniging mee samensmelt. 

2. Een nieuwe of bestaande vereniging die door de algemene vergadering beschouwd wordt als de opvolger 
van de huidige vereniging. 

3. Een nieuwe of bestaande vereniging die door de algemene vergadering beschouwd wordt als deze die 
het dichtst het doel benadert van de vereniging. 

4 .Eender welke belangeloze organisatie gekozen door de algemene vergadering. 

 

Artikel 10 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Artikel 11 

De vereniging geeft de leden volgende rechten: 

1. Inzage in alle documenten opgemaakt door de vereniging. 

2. Gehoord worden door de raad van bestuur, de algemene vergadering en de andere organen van de 
vereniging. 

3. Te woord gestaan worden door de raad van bestuur, de algemene vergadering en de andere organen 
van de vereniging. 

4. De vereniging komt in de mate van het mogelijke op voor de rechten van het lid die verband houden met 
het schapendrijven. 
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Luik B - Vervolg Voor-
behouden 

aan het 
Belgisch 

Staatsblad 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :  Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
 bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  

 Verso :  Naam en handtekening 

Artikel 12 

De vereniging legt de volgende plichten op aan haar leden: 

1. Zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt 
gevorderd. 

2. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene 
vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven. 

3. De belangen van de vereniging niet te schaden. 

4. Het bereiken van de doelen van de vereniging niet bemoeilijken. 

 

Artikel 13 

Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 14 

Alles waarin deze statuten en de beslissingen van de vereniging niet expliciet voorzien, worden geregeld 
door de wet 

 

 

 

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR BIJ WIJZIGING VAN DE STATUTEN  

 

 

De bijzondere algemene vergadering heeft tot bijkomende bestuurders benoemd: 

 

 

Annie Vander Linck, Chaussée de Nivelles 67  1472 Vieux – Genappe, 

geboren te Ottignies  op 28/11/1957  Rijksreg.nr. 571128 07489       

 

Michel Vanden Brande,   Bollestraat 1 8830 Hooglede Gits, 

geboren te Roeselare  op 8/6/1952  Rijksreg.nr. 520608 05167 

 

Ines Broers, Stationssteenweg 68  2560 Kessel, 

geboren te Duffel op 9/10/1990 Rijksreg.nr. 901009 35277 

 

Stijn De Vroey, Kerkhofstraat 3 3670 Meeuwen Gruitrode, 

geboren te Antwerpen  op 01-11-1977 Rijksreg.nr.771101-15554 

 

 

 

 

 

De voorzitter      de secretaris 

Geert De Bolle                                                        Chris Caerts 
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   Vermeldingen voor de griffie 
   

 
 
 

 

 Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van 

 Ondernemingsnummer : 

         Op 

 
    Zegel van de rechtbank   Visum van de griffier 

 

 

  

      Luik C          Bijkomende gegevens in te vullen  

 bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon 

 
  

 
 1° Datum oprichtingsakte :        

 
 2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :       

  3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor) 

(*) Voor alle  
natuurlijke personen  

het Rijksregisternummer, 
Bis-registernummer voor 

niet-verblijfhouders  
of ondernemingsnummer 

voor rechtspersonen 
 
 

(**) Voor de OFP, de 
uitvoering van het algemeen 

beleid van het organisme 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 

                     

                  

                  

                  

                  

 4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**) 

 Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid 

                     

                  

                  

                  

                  

  5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :       

   
 

 Ondergetekende,       handelend als - maak uw keuze - verklaart dat deze opgaaf 
volledig en naar waarheid is opgemaakt. 

   
   Gedaan te      , op       

           (Handtekening) 

   
 

Federale Overheidsdienst 
Justitie 

 


