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VZW Recht en Welzijn 
Nierlenderstraat 16   2520 Ranst (Broechem) 
(voorheen: Gemeenteplein 18a 2520 Ranst Broechem) 

 
Eerste statuten verschenen bij oprichting in het Belgisch Staatsblad van 23.01.1997 
Eerste wijziging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 25.01.2005 
Laatste statutenwijziging op 03.12.2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 5.01.2009 

 
Identificatienummer: 1089/97 

Ondernemingsnummer: 459-814-147 

 
 

STATUTEN 
 

TITEL I. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
Artikel 1. De vereniging draagt als naam vzw Recht en Welzijn. 

 
Artikel 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Ranst (Broechem), Nierlenderstraat 16, gelegen in het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen. 
 
Artikel 3. §1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, een contactplaats te zijn waar individuen en gezinnen zonder 

onderscheid van levensbeschouwing of sociale positie, terechtkunnen met hun vragen en problemen in verband met hun kansarmoede en sociaal en 
fiscaal functioneren. 

§2. Langs een geheel van activiteiten zoals begeleiding, verwijzing, informatie, concrete hulp en via alles wat betrekking heeft op sociale 
hulpverlening in haar ruimste betekenis wordt in samenwerking met de hulpvragenden gezocht naar oplossingen voor hun problemen. De vereniging 
streeft naar een efficiënte samenwerking met andere diensten voor sociale hulpverlening. De hulpverlening gebeurt door beroepskrachten, 

vrijwilligers en deskundige medewerkers. 
§3. In uitbreiding van de hulpverlening kan de vereniging werk maken van informatieve en geldelijke solidariteit met personen, instellingen en 

organisaties in binnenland en buitenland, in acute crisissituaties, bij belangrijke menselijke noden of in het ontwikkelingswerk. 
§4. De vereniging handelt vanuit een christelijke evangelische inspiratie, waarbij zij tracht de dienstbaarheid van Christus voor de kansarmen na te 

streven. Zij staat open voor kritische bevraging, altijd trouw aan haar christelijk gedachtegoed. 
§5. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. Zij kan daartoe 
alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren en ten dienste 

stellen. 
 

Artikel 4. De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. 
 
TITEL II. - LEDEN 

 
Artikel 5. §1. De vereniging bestaat uit vaste leden en steunende leden. 

§2. De vaste leden zetten zich daadwerkelijk in voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. Zij hebben rechten en plichten die 
voortvloeien uit de statuten van de vereniging. Het aantal vaste leden is onbeperkt zonder evenwel minder dan vijf te mogen bedragen. 
§3. Steunende leden stellen belang in de vereniging en dragen bij tot het bevorderen van de doelstellingen door hun steunende bijdragen en 

raadgevingen. Zij kunnen raadgevend deelnemen aan de algemene vergadering. 
 

Artikel 6. §1. Nieuwe vaste en steunende leden worden aanvaard door de raad van bestuur. 
§2. De leden van de raad van bestuur bewaken de christelijke inspiratie in haar beslissingen en in de keuze van verantwoordelijken voor de 
uitvoering van haar maatschappelijk doel.  

§3. Personen die de bezorgdheid van de dienstbaarheid voor de kansarmen niet delen en stellingen innemen die afbreuk doen aan de doelstellingen 
van de vereniging worden geweerd met inachtneming van artikel 16 van deze statuten. 

 
Artikel 7. De ontslagnemende, uitgesloten en uittredende vaste en steunende leden, alsmede de erfgenamen van de rechthebbenden van de 

overleden vaste en steunende leden, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen de teruggave 
niet vragen der bijdragen en giften, gestort door hen of hun rechtsvoorgangers. Zij kunnen geen rekening vragen, noch zegels doen leggen, noch 
inventaris doen opmaken. 

 
Artikel 8. De vaste leden hebben geen persoonlijke verplichting op grond van de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn gehouden tot het betalen 

van een jaarlijkse bijdrage, vast te stellen door de raad van bestuur zonder dat dit bedrag de som van vijfentwintig euro mag overschrijden. 
 
Artikel 9. §1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, overlijden en het stopzetten van steun of 

medewerking aan de uitvoering van het maatschappelijke doel van de vereniging zoals omschreven in artikel 5. 
§2. Uitsluiting is mogelijk volgens de wettelijke procedures, ondermeer bij het niet langer delen van de dienstbaarheid voor de kansarmen en het 

innemen van stellingen die afbreuk doen aan de doelstellingen van de vereniging. 
 
TITEL III. - RAAD VAN BESTUUR 

 
Artikel 10. §1. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vijf vaste leden van de vereniging, door de 

algemene vergadering benoemd voor een duur van drie jaar. Dit mandaat is herkiesbaar en altijd afzetbaar.  
§2. Wanneer een bestuursmandaat voortijdig eindigt wordt een nieuwe bestuurder aangeduid voor de resterende duur van het mandaat. In 

afwachting van deze plaatsvervangende bestuurder oefenen de resterende bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.  
 
Artikel 11. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris. Ieder lid draagt één stem. Bij afwezigheid van de voorzitter 

wordt een dienstdoende voorzitter aangeduid. 
 

Artikel 12. §1. De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders.  
§2. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. 
§3. Is deze voorwaarde niet vervuld dan wordt een nieuwe vergadering belegd met dezelfde agenda. Deze vergadering kan beslissingen nemen 

ongeacht het aantal aanwezige bestuurders bij gewone meerderheid van stemmen. 
§4. De oproeping van de raad van bestuur wordt schriftelijk verzonden uiterlijk acht dagen op voorhand per post of per elektronische 

informatiedrager en vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. 
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§5. Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders 

bezorgd wordt, uiterlijk samen met de bijeenroeping van de volgende samenkomst van de raad. 
§6. Te geven uittreksels uit de raad van bestuur worden getekend door de voorzitter. 

 
Artikel 13. §1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene 
vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, treedt op en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen als 

eiser of verweerder in alle rechtsgedingen. 
Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van 

roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en 
bankverrichtingen, van het opheffen en hypotheken. 
§2. De raad van bestuur kan beslissen om zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere van haar leden in 

handelingen van dagelijks bestuur of het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden bij delegatie in organen, raden 
en besturen waarin het betrokken lid aangesteld werd om de vereniging te vertegenwoordigen. Om de vereniging tegenover derden te 

vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad één 
bestuurder een omschreven bevoegdheid oplegt, hem afvaardigt, en daartoe aanstelt. Elke delegatie van bevoegdheid is op ieder ogenblik 
herroepbaar. 

§3. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van 
bestuur. 

§4. De raad van bestuur hanteert voor de uitvoering van haar bestuursopdracht een reglement van inwendige orde dat door de algemene 
vergadering werd goedgekeurd. 

 
Art. 13bis. Daden van dagelijks bestuur kunnen binnen de raad van bestuur en met in achtneming van artikel 13, worden toevertrouwd aan twee 
bestuurders die, samen met een medewerker aangesteld voor de algemene coördinatie van de uitvoerende werking, een coördinerend comité 

vormen. 
 

Artikel 14. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van de vereniging. 
 
TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 15. De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste leden van de vereniging. Steunende leden mogen raadgevend aanwezig zijn. 

 
Artikel 16. De algemene vergadering is bevoegd voor: de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van de bestuurders, de benoeming 
en afzetting van commissarissen indien de wetgever deze aanstelling verplicht, de kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen, de 

goedkeuring van de rekening en begroting, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid en de omzetting van de vereniging in een 
vennootschap met een sociaal oogmerk. 

 
Artikel 17. §1. Er wordt minstens éénmaal per jaar een algemene vergadering gehouden in de loop van de eerste jaarhelft.  

§2. Een buitengewone vergadering kan te allen tijde samengeroepen worden in het belang van de vereniging op initiatief van de raad van bestuur of 
als minstens één vijfde van de vaste leden erom verzoekt. 
§4. De oproeping van de algemene vergadering wordt schriftelijk verzonden aan alle vaste leden uiterlijk acht dagen op voorhand per post of per 

elektronische informatiedrager en vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. De oproeping dient te worden getekend door de 
voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders. 

§5. De algemene vergadering kan enkel beslissingen nemen over de punten die op de agenda werden vermeld. 
§6. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij ontstentenis van deze door de ondervoorzitter. 
 

Artikel 18. Ieder vast lid heeft één stem in de algemene vergadering, en kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager mits deze zelf 
lid is van de vereniging. De vertegenwoordiger kan slechts over één volmacht beschikken. 

 
Artikel 19. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, mits ten minste 
de helft der leden aanwezig en vertegenwoordigd is. Wijzigingen van de statuten, uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging 

zullen slechts kunnen gebeuren mits inachtneming van de artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921. 
 

Artikel 20. §1. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders 
bezorgd wordt, uiterlijk samen met de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering. 
§2. Te geven uittreksels uit de algemene vergadering worden getekend door de voorzitter. 

 
TITEL V. - BEGROTING - REKENINGEN 

 
Artikel 21. §1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

§2. De raad van bestuur legt jaarlijks de rekening van het voorbije dienstjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering alsook het ontwerp 
van begroting voor het volgende dienstjaar, ten laatste zes maanden na afsluiting van het voorbije dienstjaar. 
De goedkeuring van de algemene vergadering ontlast de raad van bestuur. 

 
TITEL VI. - ONTBINDING - BESTEMMING VERMOGEN 

 
Artikel 22. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. 
 

Artikel 23. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt het netto actief van het maatschappelijk vermogen, na vereffenen van 
de schulden en het aanzuiveren van de lasten, toegewezen aan een andere vereniging met gelijkaardig doel, of, bij ontstentenis hiervan, aan een 

vereniging naar keuze van de algemene vergadering. 
 
TITEL VII. - SLOTBEPALING 

 
Artikel 24. Voor alles wat niet door de statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. 

 
 

Aldus werden deze statuten gewijzigd en goedgekeurd te Ranst (Broechem) door de algemene vergadering op 3 december 2008. 
 
  


