Hoofdstuk VIII - Modelstatuten en -akten die opgesteld werden conform de nieuwe
wettelijke verplichtingen.
Bij het opstellen van nieuwe statuten moet men er vanuit gaan dat enkel die zaken in de statuten moeten opgenomen
worden die minimaal wettelijk verplicht zijn. Zij moeten als ware zo kort en zo bondig mogelijk worden opgesteld, met
weglating van allerlei teksten en bepalingen waar de wetgever geen boodschap aan heeft. Bijvoorbeeld de voorwaarden
waaraan een erelid dient te voldoen om deze titel te kunnen krijgen, enz... . Dat soort bepalingen en omschrijvingen dienen
opgenomen te worden in een afzonderlijk "Huishoudelijk reglement" en zeker niet in de statuten.
Vandaar dat u hierna modelstatuten kan terugvinden die volledig beantwoorden aan de nieuwe wettelijke verplichtingen.
Het ligt voor de hand dat je bepaalde artikels, zoals bij voorbeeld het artikel omtrent de doelstellingen van de vzw, mag
aanpassen in functie van uw eigen goeddunken. Vandaar dat in het werkdocument deze tekst ook in schuin gedrukte letters
staat.
Komt er in de modeltekst een bepaling voor die helemaal indruist tegen de werking van uw vereniging, wel dan kan je deze
desnoods aanpassen, doch let er op dat de wijziging niet van die aard is, dat zij de wettelijkheid van uw statuten in het
gedrang brengt. In geval van twijfel is het misschien best contact op te nemen met FEN-Vlaanderen.
Men zal ook kunnen vaststellen dat er soms bepalingen in voorkomen (zoals bijvoorbeeld omtrent de aanwerving van
personeel) die allicht nooit in uw vereniging van toepassing zullen zijn. Wij kunnen u alleen maar aanraden ook deze teksten
te behouden. Je kan maar nooit weten, en bovendien storen ze niemand. Niettemin blijft de keuze aan u om ze te behouden
of weg te laten.
In tegenstelling tot vroeger, waar alle bestuursleden hun handtekening dienden te plaatsen op de statuten die ingediend
werden, volstaat het thans dat de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen de statuten ondertekenen.
Tot slot wensen wij er nog de aandacht op te vestigen dat de benamingen die in deze universele modelstatuten voorkomen,
louter fictief gekozen zijn.

1. Modelstatuten.

EEN NIEUW MODEL VAN STATUTEN DAT DOOR HET MERENDEEL VAN DE VERENIGINGEN KANT EN
KLAAR KAN GEBRUIKT WORDEN ZAL WELDRA OP DEZE SITE GEPLAATST WORDEN.
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