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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Benaming
Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is:
” STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE
LIPIZZANER VZW “

Maatschappelijke zetel
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
gerechtelijk arrondissement Tongeren.
Doel
Art. 3. De v.z.w. heeft tot doel:
a) de stamboeken bij te houden en een certificaat van oorsprong af te leveren;
b) de gegevens te verzamelen en te beoordelen met betrekking tot de identiteit, de
productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de dekhengsten, hun
ascendenten, bloedverwanten in zijlijn en nakomelingen.
Bovendien moet de v.z.w. een bijdrage leveren tot behoud van het Lipizzaner ras en tot
de verspreiding van informatie op alle gebied en ook initiatieven nemen om het fokken
van het zuivere Lipizzaner ras te bevorderen.
Art. 4. De keuring en het type van het Lipizzaner paard zijn gebaseerd op de criteria die
zijn vastgelegd door de v.z.w. in het reglement van inwendige orde en zijn in
overeenstemming met de criteria van het LIF (Lipizzan International Federation).
De vereniging kan alle maatregelen treffen om dit doel te verwezenlijken.
Om dit doel te bereiken kan de v.z.w. ook giften en diensten aanvaarden en zich zelfs
aansluiten bij gelijkaardige verenigingen.
De vereniging kan elke publieke manifestatie organiseren van culturele, economische,
artistieke of ontspannende aard die past in het kader van haar maatschappelijk doel.
Duur
Art. 5. De v.z.w. is opgericht voor onbepaalde duur.
Leden
Art. 6. De vereniging kent twee soorten leden:
- toegetreden leden:
Toegetreden leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die sympathie en belangstelling
hebben voor het Lipizzaner ras en die lidgeld betalen.
- Vaste leden :
Vaste leden zijn toegetreden leden die eigenaar zijn van minstens één paard
ingeschreven in het Lipizzaner stamboek.
Het aantal van elk soort leden is onbeperkt.
Er mogen evenwel nooit minder dan drie vaste leden zijn.

Art. 7. Verwerving lidmaatschap
De raad van bestuur gaat na of de kandidaat toegetreden of vast lid aan de voorwaarden
voldoet. Als dit het geval is, bevestigd de raad van bestuur het lidmaatschap.
Art. 8. Rechten en plichten van de leden
De v.z.w. is samengesteld door het geheel van haar leden vertegenwoordigd door haar
bestuurders.
Alle leden verbinden er zich toe de statuten alsook het reglement van de v.zw. en de
beslissingen van de raad van bestuur zonder voorbehoud te aanvaarden en te
eerbiedigen.
De leden verbinden er zich toe de jaarlijkse bijdrage te storten ten gunste van de
rekening geopend door de v.z.w.
De hoedanigheid van het lid en de uitoefening van de rechten die hieraan zijn
verbonden, zijn ondergeschikt aan de betaling van de bijdrage voor tenminste twee jaar
en aan de inschrijving van hun paard in de registers van het “Stud-Book”.
Het stemrecht van de vaste leden is verworven na één jaar lidmaatschap.
Toegetreden leden hebben recht deel te nemen aan alle activiteiten die worden
georganiseerd voor de leden en ze kunnen de algemene vergadering bijwonen maar
enkel als waarnemer.
Discriminatie tussen leden is niet toegelaten.
De jaarlijkse bijdragen bedragen:
voor de vaste leden: minimum 65 Euro
voor de toegetreden leden: minimum 25Euro
De werkelijke bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur.
Art. 9. Register van de leden
De vaste leden worden opgenomen in het register van de leden, waarin de identiteit van
deze leden wordt opgenomen. Het register wordt bijgehouden door de raad van bestuur
en bekendgemaakt conform de beschikkingen van de vigerende wetgeving.
Art. 10. Uittreding
De leden zijn vrij zich uit de v.z.w. terug te trekken te allen tijde en richten hun ontslag
per aangetekende brief aan de voorzitter.
Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt op 31/12 van het betreffende jaar wordt geacht
ontslagnemend te zijn. De verworven bijdragen worden in geen enkel geval
terugbetaald.
De ontslagnemende leden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk kapitaal. Ze
kunnen noch de gerechtelijke verzegeling eisen, noch het opmaken van de inventaris,
noch de overlegging van welke afrekening dan ook.
ORGANEN VAN DE VERENIGING
A. BESTUUR
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad bestaande uit minimaal vijf en
maximaal negen vaste leden, gekozen bij eenvoudige meerderheid door de algemene
vergadering en bij geheime stemming.
Toegetreden leden hebben niet het recht hun kandidatuur te stellen voor een functie in

de raad van bestuur.
De bestuurders worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Het mandaat van de
bestuurders is hernieuwbaar. De niet herkozen bestuurders verliezen van rechtswege
hun functie.
De bestuurders kunnen te allen tijde ontslag nemen en richten dat schriftelijk aan de
voorzitter.
Bestuurders kunnen te allen tijde afgezet worden door de algemene vergadering.
Art. 12. Kandidaat raadsleden- verkiezing
Vaste leden die zich wensen kandidaat te stellen voor een mandaat in de raad richten
hun aanvraag aan de voorzitter van de raad van bestuur ten laatste vier dagen voor de
datum van de algemene vergadering die de verkiezing op haar agenda heeft.
Art. 13. De bestuurders kiezen onderling en zonder tussenkomst van de algemene
vergadering een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en een schatbewaarder.
Het mandaat van elke bestuurder is kosteloos.
Art. 14. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de
verbintenissen die de vereniging aangaat. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de
uitoefening van het mandaat dat ze hebben ontvangen.
Art. 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de v.z.w. het vereist en wanneer
tenminste drie bestuurders er de voorzitter om vragen.
De vergaderingen vinden plaats op de locatie aangeduid in de oproepbrief die per
gewone post en/of email wordt verstuurd tenminste vijf werkdagen voor de datum van
de vergadering.
De raad van bestuur beraadslaagt en beslist met respect voor, en eerbiediging van de
meerderheid van stemmen in alle aangelegenheden die het doel en de werking van de
vereniging te goede komen, behoudens deze die door de wet of de statuten zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
In concreto is de raad van bestuur o.m. bevoegd om keurders voor te stellen bij de
jaarlijkse keuring teneinde een uitspraak te doen in verband met de toelating van de
Lipizzaners voor de fokkerij.
De raad oefent haar bevoegdheden uit als college.
Om geldig te beraadslagen moeten tenminste vijf van de negen bestuursleden aanwezig
zijn.
Behalve in geval van beslissing tot samenwerking met één of meerdere andere
gelijkaardige verenigingen, waar een twee derden meerderheid vereist is, worden de
beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Art. 16. Het voorzitterschap van de vereniging wordt waargenomen door de voorzitter.
De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen en tekent de oproeping tot de algemene
vergaderingen.
De voorzitter waakt over de naleving van de statuten en de reglementen.
De raad van bestuur kan bepaalde welomschreven activiteiten delegeren aan een andere
mandataris van zijn keuze, al dan niet lid van de vereniging, die kan vergoed worden
voor zijn functies.

B. ALGEMENE VERGADERING
Art. 17. De rechtsgeldig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle
leden.
Haar beslissingen zijn bindend voor alle vaste leden, zelfs indien zij aan de stemming
niet hebben deelgenomen, tegengestemd of zich onthouden hebben.
De algemene vergadering is bevoegd voor alles wat haar door de wet op de VZW en
door de statuten is toegekend, inzonderheid:
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- de kwijting van de bestuurders;
- het ter beschikking stellen van de rekeningen en boeken ter inzage van elk lid van de
vereniging;
- goedkeuring van de begroting en van de rekening;
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van een lid;
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
- de aanvaarding van een reglement van inwendige orde;
- wijziging van de maatschappelijke zetel.
Art. 18. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar bijeen, uiterlijk op
31 maart, op de zetel van de vereniging of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
Alle vaste leden worden tenminste tien werkdagen tevoren voor de algemene
vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.
Het aantal stemgerechtigde leden in de Algemene Vergadering moet minstens één meer
zijn dan in de raad van bestuur.
De raad van bestuur moet de bijzondere algemene vergadering samenroepen wanneer
één vijfde van de leden hiertoe een schriftelijk verzoek indient met een voorstel van een
concrete en nauwkeurige dagorde gericht aan de raad van bestuur.
De bijzondere algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen
per brief gericht aan elk vast lid tenminste tien werkdagen voor de datum van de
vergadering. De bijzondere algemene vergadering moet ten laatste plaatsvinden binnen
de twee maanden na de aanvraag.
Art. 19. Stemrecht
Elk lid heeft recht de vergadering bij te wonen.
Alleen de vaste leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.
Vaste leden die aan een vergadering niet kunnen deelnemen mogen zich laten
vertegenwoordigen door een ander vast lid en hem een volmacht geven. Elk vast lid kan
slechts één ander vast lid bij volmacht vertegenwoordigen.
Elk lid zal binnen de maand na de algemene vergadering een verslag van deze
vergadering ontvangen.
Art. 20. Beslissingen
Op de algemene vergadering heeft ieder vast lid een gelijk stemrecht en worden de
besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de
oproeping en wanneer ten minsten twee derde van de leden op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden
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.
Alle beslissingen genomen door de algemene vergadering worden opgetekend in een
speciaal register onder de vorm van een proces-verbaal. Dat register wordt bewaard op
de maatschappelijke zetel, waar het ter inzage ligt van belanghebbende derden.
Art. 21. Jaarrekeningen
Elk jaar en ten laatste binnen de drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar,
legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt
overeenkomstig art. 17 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2
mei 2002, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Art. 22. Ontbinding
In geval van ontbinding van de vereniging wordt bij beslissing van de algemene
vergadering het vermogen toegewezen aan een vereniging die gelijkaardige
doelstellingen nastreeft .
De zootechnische gegevens worden binnen de twintig werkdagen overgedragen aan de
afdeling die door de bevoegde overheid aangeduid is.

ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 23.
De handelingen die de v.z.w. verplichten en die niet behoren tot de handelingen van
dagelijks bestuur, moeten deel uitmaken van een beslissing van de raad van bestuur en
te boek gesteld worden door twee bestuurders speciaal aangeduid door de raad van
bestuur om dit te doen.
Art. 24. De gerechtelijke acties in dewelke de v.z.w. zou verwikkeld zijn zowel in
hoedanigheid van gedaagde als van eiseres, worden toevertrouwd aan de voorzitter of
aan degene die de voorzitter daartoe heeft aangesteld.
Art. 25. De wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 is van
toepassing voor alles wat niet voorzien is in onderhavige statuten.

