STATUTEN
BELGISCHE RETT SYNDROOM VERENIGING VZW – afgekort B.R.S.V.

De hiernavolgende statuten vervangen al de eerder gepubliceerde statuten. Deze aanpassing van de statuten werd
goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 25 april 2020 met eenparigheid van stemmen.
Titel I – Naam, zetel, doel, activiteiten, duur
Art 1. De vereniging draagt de naam: Belgische Rett Syndroom Vereniging, afgekort B.R.S.V.
Art 2. De vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest met maatschappelijke zetel , Lil 26 te 2450 Meerhout met
ondernemingsnummer 0435817931 ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout en met als emailadres brsv@rettsyndrome.be en met als website www.rettsyndrome.be
Art 3. De vereniging heeft tot belangeloos doel: het bevorderen van het algemeen welzijn van al diegenen die
getroffen zijn door het Rett Syndroom en het ondersteunen van gezinnen die geconfronteerd worden met het Rett
Syndroom en het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Rett
Syndroom.
Art 4. Concrete activiteiten als voorwerp, waarmee de vzw haar belangeloze doelstellingen wil verwezenlijken,
zijn onder meer de volgende:
organisatie van evenementen waarbij contacten tussen ouders onderling en ouders met medici en
therapeuten, in de breedst mogelijke zin, worden mogelijk gemaakt;
opvolgen van researchprogramma’s door deelname aan specifieke congressen en deze kennis verspreiden
onder gezinnen, medici en therapeuten;
begeleiding en financiering van specifieke therapieën;
bekendmaken van het Rett Syndroom door middel van een website en alle mogelijk beschikbare
communicatiemiddelen;
acties ondernemen om via sponsoring activiteiten voor ouders met kinderen te kunnen financieren en hen
te ondersteunen;
Deze opsomming geldt louter bij wijze van voorbeeld.
Art 5. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II – Leden
Art 6. Het aantal leden is onbeperkt. De vereniging telt minimaal 2 effectieve leden en aangesloten leden.
Effectieve leden en aangesloten leden genieten op dezelfde manier van alle activiteiten van de vereniging. Alleen
effectieve leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering. Het verder gebruik van de term ‘lid’ of ‘leden’ heeft
enkel betrekking op de effectieve leden.
Art 7. Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor het aanvaarden van effectieve leden. De
kandidatuurstelling van kandidaat-effectieve leden dient schriftelijk te gebeuren aan de voorzitter van BRSV vzw,
per brief of per e-mail aan het adres van de maatschappelijke zetel.
Art 8. Effectieve leden betalen een jaarlijkse bijdrage van min 3 € en max 15 €. Dit lidgeld wordt jaarlijks door
de Algemene Vergadering vastgesteld.
Art 9. Elk effectief lid kan te allen tijde het verzoek indienen om aangesloten lid te worden en niet langer
effectief lid te zijn. Het ontslag als effectief lid dient schriftelijk te gebeuren aan de voorzitter van BRSV vzw, per
brief of per e-mail aan het adres van de maatschappelijke zetel.
Elk effectief lid dat de verschuldigde jaarlijkse bijdrage niet betaalt binnen de 30 dagen na de Algemene
Vergadering is per definitie ontslagnemend en wordt automatisch een aangesloten lid.
Art 10. Effectieve leden en hun rechtsopvolgers, net zoals aangesloten leden, hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging.
Het uitkeren van vermogensvoordelen aan de oprichters, bestuurders, effectieve of aangesloten leden en andere
personen is hierbij uitdrukkelijk verboden
Evenmin hebben leden het recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten terug
te vorderen.
Titel III – Bestuur en vertegenwoordiging
Art 11. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan met minimaal 3 bestuurders. De bestuurders
worden benoemd door en zijn uitsluitend afzetbaar door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid
van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd en maximaal voor
een periode van vijf jaar en verlengbaar met periodes van telkens maximaal vijf jaar. Een bestuurder kan evenwel op
elk tijdstip vrijwillig ontslag nemen, per aangetekend schrijven of via e-mail, gericht aan de voorzitter van het
bestuursorgaan, die het dan op de agenda plaatst van de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De
eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij

bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Art 12. Het bestuursorgaan verkiest een voorzitter, een of meerdere ondervoorzitters, een secretaris, een
penningmeester of elke functie die zij voor de goede werking noodzakelijk acht te moeten benoemen.
Deze benoemingen kunnen tijdens een bijzondere bestuursvergadering en mits een eenvoudige meerderheid
geschrapt of overgedragen worden aan een andere bestuurder.
Een bestuurder kan zijn mandaat ten allen tijde neerleggen tijdens een bijzondere bestuursvergadering, na
melding via e-mail aan alle bestuurders, minstens veertien kalenderdagen voor een daaraan gekoppelde bijzondere
bestuursvergadering.
De vereniging wordt rechtsgeldig verbonden in en buiten rechte, ofwel door de enkele handtekening van de
voorzitter, de penningmeester of de secretaris, ofwel van twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Onverminderd de beperking van hun aansprakelijkheid, gaan de bestuurders en de personen die met het
dagelijks bestuur belast zijn, geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging
aangaat.
Zolang er geen voorzitter is verkozen oefent de oudste bestuurder de functie van voorzitter uit.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping vermeldt
datum, plaats, uur en agenda. Het bestuursorgaan vergadert slechts geldig als tenminste de helft van de bestuurders
aanwezig is. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige
stemmen en van de onthoudingen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Het bestuursorgaan beslist volgens de modaliteiten
zoals hiervoor beschreven als een college.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen
worden, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen. Hiervoor moet de betrokken bestuurder uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering
een bericht via e-mail sturen aan de voorzitter van het bestuursorgaan met vermelding van de naam van de
gemandateerde. Dit e-mailbericht moet nadien aan het verslag gehecht worden.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en op de volgende vergadering ter goedkeuring en ter
controle voorgelegd. Dit goedgekeurde verslag wordt dan overgemaakt aan alle bestuursleden en wordt dan ter
inzage bewaard op de maatschappelijke zetel.
Art 13. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de
Algemene Vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging voor wat het bestuur
aangaat, kunnen worden overgedragen voor een bepaalde duur aan een of meer personen, al dan niet bestuurder of
lid, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden bij beslissing van het bestuursorgaan.
Art 14. Het bestuursorgaan kan een intern reglement opstellen mits machtiging en na goedkeuring van de
Algemene Vergadering. Dergelijk reglement kan geen bepalingen bevatten die:
strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
die raken aan de rechten van de leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze
van de algemene vergadering.
Titel IV – Algemene Vergadering
Art 15. Samenstelling van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden en moet minstens één lid bevatten dat niet tot het
bestuursorgaan behoort. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of bij diens afwezigheid
door het oudste aanwezige lid van de Algemene Vergadering.
Art 16. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering.
De volgende bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:
de statutenwijziging;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een
bezoldiging wordt toegekend;
de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
de kwijting aan de bestuurders en de commissaris alsook, in voorkomend geval, het aanstellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
de ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vzw naar een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of
in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Ieder effectief lid beschikt over één stem en kan een schriftelijke volmacht verlenen uitsluitend aan een ander
effectief lid, en niet aan derden. Elk lid kan slechts over één volmacht beschikken. Volmachten moeten neergelegd
worden bij de voorzitter bij het begin van de Algemene Vergadering.
Art 17.
§ 1 Jaarlijks stelt het bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting
van het komend jaar op en legt beide ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De Algemene
Vergadering heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorig boekjaar.
§ 2 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan. Oproepingen
kunnen alleen gedaan worden onder de handtekening van de voorzitter of bij ontstentenis van deze onder de
handtekening van twee bestuurders. De oproeping wordt verstuurd per gewone post of via e-mail, ten laatste 15
kalenderdagen voor de Algemene Vergadering, aan alle effectieve leden, bestuurders en commissarissen.
§ 3 De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Deze agenda wordt bepaald door
het bestuursorgaan. Van de agenda kan niet afgeweken worden.
Art 18. Bij het nemen van gewone beslissingen, waarvoor de wet geen bijzondere regels oplegt, gelden de regels
van beraadslagende vergaderingen, tenzij de statuten het anders bepalen. Dit betekent dat de besluiten genomen
worden met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, met uitsluiting van de afwezigen,
van de nietige stemmen en van de onthoudingen. Deze tellen niet mee als negatieve stemmen. Er moet steeds
minstens de helft van de effectieve leden aanwezig zijn.
Tot wijziging van de statuten of tot uitsluiting van van een lid kan slechts worden besloten indien twee derde van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Enkel de uitgebrachte stemmen tellen, met uitsluiting
van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen. Deze tellen niet mee als negatieve stemmen.
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, ten vroegste 15 dagen
later. Deze nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Tot wijziging van de statuten of tot uitsluiting van van een lid kan ook hier slechts worden
besloten indien tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Alleen tellen de
uitgebrachte stemmen, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen. Deze
tellen niet mee als negatieve stemmen.
Bij uitsluiting van een effectief lid moet het effectief lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen
voorzien.
De stemming bij aanstelling of uitsluiting van een effectief lid of bestuurslid gebeurt anoniem door middel van
een stembiljet. De voorzitter en het oudste aanwezige lid controleren samen de stembiljetten op hun geldigheid en
delen het resultaat mee aan de Algemene Vergadering.
Art 19. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter. De
effectieve leden en eventuele belanghebbende derden hebben inzagerecht in de notulen.
Titel V – Financiën en boekhouding
Art 20. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Art 21. De boekhouding wordt gevoerd volgens de bepalingen van het WVV en de betreffende
uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank .
Art 22. Zolang de vzw niet beantwoordt aan de criteria van 'grote' vzw, vermeld in het WVV, is de vzw niet
verplicht een commissaris te benoemen.
Van zodra de vzw beantwoordt aan de criteria van 'zeer grote' vzw zal het bestuursorgaan de Algemene
Vergadering verzoeken een commissaris te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor
een termijn van drie jaar.
Titel VI – Ontbinding, vereffening
Art 23. Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding
alleen besloten worden door de Algemene Vergadering.
Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens
tweederde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing
tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van viervijfde van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen.
Art 24. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een of
meerdere vereffenaar(s) waarvoor zij de opdracht omschrijft waarin zij de bestemming van het netto actief
omschrijft,rekening houdende met het doel van onderhavige vereniging. Het vermogen moet alleszins aangewend
worden voor een belangeloze doelstelling en de vereffenaars moeten deze voorwaarden ook aan de begiftigden
opleggen.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij 'vzw in vereffening' is overeenkomstig het WVV.
Art 25. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief, worden
neergelegd in een verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bekend gemaakt in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en de uitvoeringsbesluiten.
VI – Slot
Art 26. Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het WVV en de
uitvoeringsbesluiten van toepassing

Huidige samenstelling van het bestuursorgaan
Op de Algemene Vergadering van 25 april 2020 werden herbenoemd als lid van het bestuursorgaan voor een
nieuwe periode van vijf jaar:
Daelemans Cynthia, Neerstraat 29 te 3150 Wispelaar (RRN 74030138890)
Maes Els, Monnikveldstraat 16 te 1761 Borchtlombeek (RRN 69010724234)
Vanherck Peter, Lil 26 te 2450 Meerhout (RRN 50062622389)
Heymans Paul, Lemingberg 6 te 3010 Kessel-Lo (RRN 64042530724)
Maris Katrien, Neerbroek 42 te 2070 Zwijndrecht (RRN82082926066)
Werd benoemd als nieuw lid van het bestuursorgaan voor een periode van vijf jaar:
Vanherck Mieke, Hoogstraat 9 te 2450 Meerhout (RRN 76030919684)
Getekend

Bestuurder

Peter Vanherck

